
 

 

ATA N°. 960 DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e doze às dezenove horas reuniram-se 

os senhores Vereadores: Aldoir Rocha de Andrade, Fernando Albuquerque, João Nildo 

Borba Teixeira, Miltom dos Santos Amarante, Regina Salete Hahn de Mello, Rosane 

Crespi, Rosane da Silva, Rúbia Dal’Maso, e Valdemar Morello Seidler em Sessão 

Plenária e Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o Senhor Presidente solicitou a 

segunda secretária, Vereadora Rosane Crespi que efetuasse a leitura da Ata Nº 959 de 

28 de Agosto de 2012, que depois de lida, submetida à apreciação e colocada em 

votação, obteve Aprovação Unânime. Após, o Senhor Presidente abriu espaço para 

inscrições à Tribuna Livre, onde os Vereadores Fernando de Albuquerque, Regina 

Salete Hahn de Mello, Rúbia Dal’Maso, Rosane da Silva,  Valdemar Morello Seidler e 

João Nildo Borba Teixeira solicitaram inscrições. Em seguida, o Senhor Presidente 

solicitou a primeira Secretária, Vereadora Rosane da Silva que efetuasse a leitura do 

convite para os Vereadores participarem no dia 05 de setembro às 14h00min da 

Audiência Pública para apresentação e discussão da elaboração da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO, para o ano de 2013, conforme Ofício nº 240/2012 entregue na 

Sessão anterior, dia 28 de agosto, portanto, estão todos convocados para participar. 

Após, como não havia matéria para Pauta do Dia, o Senhor Presidente suspendeu a 

Sessão por cinco minutos. Reaberta a Sessão solicitou a primeira Secretária, que 

efetuasse a leitura da Ordem do Dia, que constava: Parecer n°044/12 da Comissão 

Geral de Pareceres e Parecer nº043/12 da Comissão de Orçamento e Tomada de 

Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.397, de 16 de agosto de 2012, onde se 

posicionaram Favoravelmente, estando o Projeto em condições de ser levado à análise 

pelo Plenário da Casa. Após o Projeto passou para o período de discussão, não 

havendo, passou para o período de votação, onde obteve Aprovação Unânime. Parecer 



 

 

n°045/12 da Comissão Geral de Pareceres e Parecer nº044/12 da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.396, de 16 de 

agosto de 2012, onde se posicionaram Favoravelmente, estando o Projeto em 

condições de ser levado à análise pelo Plenário da Casa. Após o Projeto passou para o 

período de discussão, onde o Vereador Valdemar Morelo Seidler se manifestou, 

pedindo Vistas ao Projeto. Parecer n°046/12 da Comissão Geral de Pareceres e 

Parecer nº045/12 da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do 

Projeto de Lei nº 1.398, de 20 de agosto de 2012, onde se posicionaram 

Favoravelmente, estando o Projeto em condições de ser levado à análise pelo Plenário 

da Casa. Após o Projeto passou para o período de discussão, não havendo, passou para 

o período de votação, onde obteve Aprovação Unânime. Parecer n°047/12 da 

Comissão Geral de Pareceres e Parecer nº046/12 da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.399, de 20 de agosto de 2012, 

onde se posicionaram Favoravelmente, estando o Projeto em condições de ser levado à 

análise pelo Plenário da Casa. Após o Projeto passou para o período de discussão, não 

havendo, passou para o período de votação, onde obteve Aprovação Unânime. Parecer 

n°048/12 da Comissão Geral de Pareceres e Parecer nº047/12 da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei nº 1.400, de 20 de 

agosto de 2012, onde se posicionaram Favoravelmente, estando o Projeto em 

condições de ser levado à análise pelo Plenário da Casa. Após o Projeto passou para o 

período de discussão, não havendo, passou para o período de votação, onde obteve 

Aprovação Unânime. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Fernando 

de Albuquerque que ocupasse seu espaço na Tribuna. O Vereador cumprimentou todos 

os presentes, solicitando ao Presidente que se instale uma CPI para apurar a questão do 

concurso, onde gerou grande polêmica na comunidade, devido aos comentários feitos na 



 

 

Sessão anterior pela Vereadora Rosane da Silva. O Vereador também fez um pedido ao 

Presidente da Casa para que coloque em votação o Projeto de Lei nº 1.366, de 16 de 

março de 2012, que autoriza o Poder Executivo a abrir um Crédito Especial no valor de 

R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), destinado a Elaboração de Projeto para 

Instalação e Equipamentos Necessários na Implantação do Projeto de Vídeo 

Monitoramento (Câmeras de TV) nas vias públicas, o Vereador ainda, enfatizou que o 

Projeto está parado na Casa desde 16 de março de 2012, e que comentam que o valor do 

Projeto é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 

mil reais) e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), explicando que o Projeto em questão é 

de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para que depois de aprovado seja aberta 

uma licitação, diante desta, será apresentado o valor real do custo para a instalação. O 

Vereador citou também a questão do Projeto de Lei nº 1.389, de 27 de junho de 2012, 

que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, art. 37 da 

Constituição Federal, explicando que as máquinas e carros estão parados devido a falta 

de pessoal qualificado, prejudicando a comunidade quando necessitam principalmente 

de carros para a questão da saúde, questionando como ficariam, quem são os 

prejudicados, quem pensam estar prejudicando com o Projeto parado na Casa. Sobre o 

Projeto de Lei nº 1.390, de 28 de junho de 2012 que autoriza o executivo a promover 

venda de imóvel situado na Área Industrial e Comercial Ângelo Basegio em favor da 

Empresa Cerâmica São Judas LTDA com o recebimento de tijolos por dação em 

pagamento de créditos não tributários, o Vereador enfatizou a questão do tempo em que 

este Projeto está na Casa sem ser colocado em votação, sendo que a cerâmica quer 

ampliar e investir no Município e o Projeto parado na Casa. Ainda o Vereador 

comentou sobre o Projeto de Lei nº 1.394, de 30 de julho de 2012 que fica o Poder 



 

 

Executivo autorizado a firmar contrato de prestação de serviço entre o Município de 

Coxilha e Innova Consultoria Ambiental Ltda, relatando que o Presidente da Casa já 

fora Secretário do Meio Ambiente e por isso deveria dar a devida importância a este 

Projeto. Para finalizar o Vereador pediu que fosse divulgada a relação de diárias gastas 

de cada Vereador na atual legislatura. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou a 

Vereadora Regina Salete de Mello que ocupasse seu espaço na Tribuna. A Vereadora 

saudou todos os presentes, explicando que na Sessão anterior se ausentou antes do 

período da Tribuna por motivo de consulta médica, pois colocou que as Sessões estão 

sem horário fixo, o Senhor Presidente está alterando com frequência os horários das 

Sessões, relatando que soube dos fatos acontecidos na Sessão anterior e que se tem que 

esclarecer estes fatos deve ser aberta uma CPI, já que a Vereadora Rosane da Silva, 

Presidente na época levantou esta questão, então deve-se sim investigar. A Vereadora 

também comentou sobre a questão do Projeto de Lei nº 1.366, de 16 de março de 2012 

que trata das câmeras de monitoramento, relatando que em visitas no interior estão 

questionando-a sobre este Projeto em questão, onde um Projeto de R$7.500,00 (sete mil 

e quinhentos reais) está sendo divulgado para a população com outros valores. 

Preocupada com a segurança do município, relata que se sente mais segura com a troca 

do efetivo da Brigada. Sobre o Projeto de Lei nº 1.389, de 27 de junho de 2012, que 

trata da contratação de pessoal por tempo determinado, a Vereadora relata que as 

máquinas estão paradas e que alguns motoristas entrarão em férias, e com o Projeto 

parado na Casa o Município irá parar suas atividades. Também a Vereadora mencionou 

a questão das diárias, onde o Presidente relata somente as diárias do Prefeito, pedindo 

que seja revisada esta questão e que a Casa a conduza corretamente, divulgando para a 

população os valores gastos, ainda coloca que é importante e complicado tratar estas 

informações neste período eleitoral. Após, o Senhor Presidente solicitou a Vereadora 



 

 

Rúbia Dal’Maso que ocupasse seu espaço na Tribuna. Saudando a todos, a Vereadora 

relatou indignação com os últimos acontecimentos ocorridos na Sessão anterior, onde a 

Vereadora Rosane da Silva declara dúvidas em concurso que ela realizou na época que 

foi Presidente da Casa, justamente em período eleitoral levanta esta dúvida, e 

questionou o porquê não relatou antes, por isso a Vereadora se diz favorável abrir uma 

CPI para que se apurem os fatos. Como representante do povo, a Vereadora questionou 

a Vereadora Rosane da Silva sobre a modalidade de contratação da empresa para 

realizar o concurso, em quais meios foram feitas as divulgações, quais os membros que 

fazem parte da licitação para este processo, quem foi o gestor do contrato, porque que 

antes de homologar o concurso a Vereadora Rosane da Silva não verificou a 

documentação, caberia a quem a responsabilidade, em caso de comprovação de 

irregularidades no concurso quem irá responder e se responsabilizar de futuras 

demandas jurídicas, vai ser da empresa, da Câmara ou da Presidente da época. Em 

seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Miltom dos Santos Amarante que 

ocupasse seu espaço na Tribuna. O Vereador cumprimentou os presentes, coloca que na 

Prefeitura não tem mais onde colocar tantos funcionários, a folha de pagamento de 38% 

(trinta e oito por cento) passou dos 40% (quarenta por cento) em torno de R$ 

400.000,00 (quatrocentos mil reais) em pagamentos de funcionários, questionando 

como o Prefeito fará para pagar as férias e décimo terceiro salário, como vai conseguir 

fechar as contas do município, já que a arrecadação do município caiu e está em torno 

de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e ainda comparou a Prefeitura com uma “casa 

de viúva”, onde fica tudo “jogado”, abandonado. Também relatou sobre as condições 

das estradas e canos abertos nas valetas no interior do Município, e a questão das 

máquinas sem local para guardá-las, danificando-as, considerando um descaso do 

dinheiro público e quando a população precisa não há máquinas disponíveis, eles têm 



 

 

que fazer com as máquinas que possuem, improvisando. Ainda na questão de 

funcionários, o Vereador coloca que tem tanta gente que quando sai para trabalhar com 

as máquinas vai o motorista e outro junto, isso para não ficarem sentados no pátio da 

Agricultura e ainda cita que um nobre Vereador vai a Tribuna e fala que falta 

funcionários para trabalhar. Logo após, o Senhor Presidente solicitou a Vereadora 

Rosane da Silva ocupasse seu espaço na Tribuna. A Vereadora cumprimentou os 

presentes, dizendo que era um prazer receber as pessoas na Casa, explicando para os 

presentes que não estavam na Sessão anterior o que aconteceu no ano de 2011, já que 

fora questionada pelos colegas, e estes, nem pediram o material para olhar, mostrando 

assim, o interesse por parte desses Vereadores pela transparência e para que a verdade 

venha à tona. A Vereadora menciona as perguntas feitas pela Vereadora Rúbia dizendo 

que esta devia estar “dormindo” na Sessão anterior, pois já havia falado que a licitação 

para o concurso foi aberta através de tomada de preço citando o nome das empresas que 

solicitaram cópia do Edital, Energia Essencial, MS Concursos, Consulpam, AOSP 

Concursos Públicos, Consep Consultoria, Pontua Concursos, AVR Acessória Técnica, 

Vilmar Martins, Dexter Consultoria Educacional, SC Acessória e Consultoria, Objetiva 

Concursos, Instituto O Barriga Verde, Clic Soluções, Ética Concursos, sendo que 

somente três empresas participaram: Objetiva Concursos, Instituto O Barriga Verde e 

Pontua Concursos, vindo a vencer o Instituto O Barriga Verde,  quanto a publicação foi 

feita no Jornal Diário Oficial, Zero Hora , O Nacional, e inclusive no mural da Câmara. 

Ainda, a Vereadora citou os nomes das pessoas que se fizeram presentes no dia da 

abertura dos envelopes do Edital das Empresas, Vereadora Taniamar Vicenzi, Nelson 

Correia representando o PMDB, Nara Nunes da Silva representando o PP, após todos os 

tramites legais a empresa vencedora veio até a cidade e realizou o concurso. Quando 

questionada o porquê não verificou antes a documentação, a Vereadora disse que não 



 

 

sabia, caso soubesse teria levado antes ao conhecimento da comunidade, principalmente 

do Ministério Público, sendo o que fez quando tomou conhecimento da documentação, 

que inclusive a Câmara dispõe das originais para quem quiser ver, jamais quer que 

alguém duvide de sua idoneidade em relação ao concurso e não falou na época porque 

diz não saber e jamais imaginou que havia pessoas sem escrúpulos na cidade. Afirmou 

que irá solicitar sim a abertura de uma CPI e quer ser membro desta, porque quer que a 

verdade apareça. No ano de 2011 no final de seu mandato como Presidente nomeou as 

pessoas que passaram no concurso, questionando se as pessoas nomeadas teriam algum 

vínculo familiar com ela ou se fazem parte do seu partido político, e diz que não tem 

nada a esconder. A Vereadora colocou que os valores gastos com as diárias estão no site 

do Tribunal de Contas do Estado, basta acessar. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Valdemar Morello Seidler que ocupasse seu espaço na Tribuna. 

Saudando a todos, o Vereador parabenizou ao povo que se fazia presente na Casa nas 

duas últimas Sessões, mas pediu que não fosse somente nestas duas que deveriam vir 

sempre, pois faz vinte anos que ele está na Casa e o povo não vêm prestigiar as Sessões, 

convidando para que acompanhe o Vereador, suas idéias e trabalhos. O Vereador coloca 

que está preocupado com a Vereadora Rosane da Silva quando ela diz que a verdade 

tem que vir a tona, por isso se diz favorável a abertura da CPI e quer ser membro para 

apurar os fatos relacionados ao concurso, mencionando que se preocupa com o valor 

que será gasto para implantar a CPI, considerando um dinheiro jogado no ralo, lixo, 

assim como falam sobre a instalação das câmeras de monitoramento também é um 

dinheiro jogado no ralo, pedindo para que as pessoas pensem com mais humanidade e 

não ter desespero, e sim pensar em nosso Município, sendo que o dinheiro gasto com a 

CPI e com a indenização das pessoas lesadas tem que sair da pessoa culpada, e coloca 

que está deixando a Câmara no final do ano com a “cabeça erguida”. Com relação ao 



 

 

Projeto sobre as câmeras de monitoramento, o Vereador coloca que há muito tempo 

vem pedindo, solicitando que seja colocado em votação e não o colocam em votação. O 

Vereador também menciona os gastos da Câmara de 2010 foi de R$ 348.787,61 

(trezentos e quarenta e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais com sessenta e um 

centavos), em despesas e com a folha de pagamento. No ano de 2011 a Câmara 

desvinculou a contabilidade da Prefeitura onde gastou no neste ano R$ 449.772,79 

(quatrocentos e quarenta e nove mil, setecentos e setenta e dois reais com setenta e nove 

centavos, considerando uma grande diferença de R$ 100.985,18 (cem mil, novecentos e 

oitenta e cinco reais com dezoito centavos) um ano para o outro, se tivessem 

economizado este dinheiro teríamos dinheiro para investir em câmeras de 

monitoramento, e construído um local para guardar as máquinas, por isso pede para que 

a população analise esses gastos. O Vereador ainda relatou as diárias do ano de 2010 

gastas pelo Vereador João Nildo de Borba Teixeira que foi de R$ 9.277,62 (nove mil, 

duzentos e setenta e sete reais com sessenta e dois centavos), no ano de 2011 R$ 

3.982,53 (três mil, novecentos e oitenta e dois reais com cinquenta e três centavos) no 

ano de 2012 até o momento R$ 5.546,00 (cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais). 

As diárias gastas pela Vereadora Rosane da Silva no ano de 2010 foram de R$ 6.230,58 

(seis mil, duzentos e trinta reais com cinquenta e oito centavos), no ano de 2011 foi de 

R$ 12.678,72 (doze mil, seiscentos e setenta e oito reais com setenta e dois centavos) e 

no ano de 2012 até o momento R$ 1.448,84 (mil, quatrocentos e quarenta e oito com 

oitenta e quatro centavos). O Vereador pediu que seja divulgada as suas diárias também 

para que a comunidade fique sabendo. O Vereador coloca que o ano de 2013 está 

chegando e pede para que os Vereadores pensem o querem para o Município, pois são 

eles que aprovam as diárias, salários, portanto, temos que cortar despesas. A Vereadora 

Regina Salete pediu a palavra, colocou que o Vereador Miltom quando vai a Tribuna só 



 

 

fala sobre a Secretaria da Agricultura, e que as pessoas só enxergam o lado ruim das 

coisas e deveriam ver o lado bom também, falam tanto sobre a agricultura que é o setor 

primário do município, e as máquinas paradas por falta de motorista, que também 

coloca que é fácil criticar com a casa lotada, e quando querem falar sobre determinada 

secretaria deveriam chamar os Secretários a Casa para questioná-los e esclarecer 

dúvidas. Retomando a palavra, o Vereador Valdemar menciona ainda a questão dos 

gastos da Câmara que no ano de 2012 está em R$ 243.853,85 (duzentos e quarenta e 

três mil, oitocentos e cinqüenta e três reais com oitenta e cinco centavos) e ainda faltam 

quatro meses para encerrar o ano de 2012, portanto temos que analisar e pensar mais no 

município e principalmente nos respeitarmos mais. Na Sessão anterior o Vereador diz 

que foi pego de surpresa pelas colocações feita pela Vereadora Rosane da Silva quando 

mencionou sobre que questão do salário de R$ 800,00 (oitocentos reais), que as pessoas 

fazem “sujeira” por esse salário imagina o que fariam se estivessem no poder, se 

assumissem, dando a impressão que quem fez o concurso irá assumir o município. O 

Vereador solicita que seja trancada a Pauta da Câmara até que sejam colocados em 

votação os Projetos que se encontram parados “engavetados” na Casa. Outra 

preocupação do Vereador é com a questão da contratação de Enfermeira no Município, 

já que a Vereadora Rosane da Silva se licenciou para concorrer, se precisarmos dos 

serviços de uma Enfermeira como ficaremos, quem será penalizado por isso, o Prefeito? 

O Prefeito carrega tudo, só quando na verdade alguns Vereadores calçam os Projetos. 

Se referindo as colocações feitas pelo Vereador Miltom onde disse que tem muita gente 

na Prefeitura, o Vereador coloca que é sinal que o Município cresceu. E o Vereador 

espera que não seja desespero político esses ataques que vem ocorrendo, onde cada um 

deve fazer sua campanha de forma limpa, séria e honesta, e pediu ao Presidente para 

pensar no Município juntamente com os Vereadores que não estão concorrendo. Para 



 

 

finalizar, o Vereador agradeceu a Brigada Militar, que não sabe o que surtiu efeito de 

foi o ofício que protocolou, agora dá para viver em Coxilha, parabenizou o comandante 

Luis Fernando pelo trabalho que está realizando. Acrescentou ainda que, quer participar 

da CPI, mas que seja feita na íntegra e com seriedade respeitando o Regimento Interno e 

a Lei Orgânica do Município, consultando a assessoria e se for preciso buscar assessoria 

de fora também. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Vice-Presidente, 

Vereador Valdemar Morello Seidler que ocupasse a Presidência da Casa. Assumindo a 

Presidência, solicitou ao Vereador João Nildo Borba Teixeira que ocupasse seu espaço 

na Tribuna. O Vereador cumprimentou os presentes, e coloca que como Presidente tem 

a função de coordenar os trabalhos da Casa e nunca fez uso do poder da Presidência 

para falar e sim sempre usou a Tribuna para se manifestar que é o local para que os 

Vereadores falem sobre os Projetos e suas idéias. Sobre o Projeto de Lei nº1.366 sobre a 

instalação de câmeras de monitoramento, o Vereador menciona que tem uma posição 

diferente do Vereador Valdemar em relação ao Projeto, e coloca que o Projeto está sim 

na Casa e que é de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para fazer o levantamento, 

mas o custo para a instalação conforme o Prefeito o informou é de R$220.000,00 

(duzentos e vinte mil reais), considerando um investimento muito alto por se tratar de 

um Município pequeno, apenas Passo Fundo que tem em torno de 200.000 (duzentos 

mil) habitantes e Carazinho tem, mas são Municípios maiores, Tapejara que é maior de 

Coxilha não tem este recurso e outras cidades da região também não, considera um 

recurso bom, desde que o Município tivesse dinheiro sobrando, mas com a situação 

atual de Coxilha as câmeras serviram para mostrar os buracos da cidades e para instalar 

é necessário a autorização da Segurança Pública do Estado, e ainda coloca que o 

Município tem outras necessidades como praça pública e banheiro público, máquinas e 

material de construção sem local apropriado para guardar, considerando uma vergonha a 



 

 

infraestrutura cidade, inclusive relatou que as pessoas o questionam se ele irá aprovar 

um Projeto desta natureza. Ainda o Vereador coloca que o Vereador Fernando tem que 

aprovar os Projetos, pois tem empresa de ônibus aqui no Município só para “ganhar 

dinheiro” e nunca se manifestou na Tribuna para defender o Município. O Vereador 

João Nildo menciona que não possui vínculos com a Prefeitura, não depende desta para 

viver, por isso, defende a comunidade. Quanto ao Projeto de Lei nº 1.389, sobre a 

contratação por tempo determinado, o Vereador relara que a responsabilidade é do 

Prefeito, pois não tem responsabilidade em cuidar das coisas públicas, e sempre joga a 

culpa nos Vereadores, principalmente no Presidente da Casa, pois nunca o aceitou como 

Presidente, e ainda manda um grande número de Projetos extensos e quer que os 

coloquem em votação em regime de urgência, considerando uma falta de respeito com 

os Vereadores colocar na Pauta e na Ordem do dia, pois não terão como ler os Projetos e 

analisá-los e ainda em período eleitoral não é possível realizar contratações. Sobre as 

diárias, o Vereador relata que no ano de 2010 não gastou R$ 9.277,62 (nove mil, 

duzentos e setenta e sete reais com sessenta e dois centavos) e sim R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), considera ainda que devido aos cursos que fez está bem preparado para trabalhar 

na Casa, e pondera que hoje com a evolução da tecnologia há necessidade de se 

aprimorar, a ainda coloca que todos os cursos que fez estão devidamente documentados. 

A Vereadora Rosane da Silva pediu o uso da palavra, para explicar as colocações sobre 

as diárias que foram feitas pelo Vereador Valdemar Morello Seidler, onde como 

Presidente da Casa em 2011 gastou R$ 12.678,72 (doze mil, seiscentos e setenta e oito 

reais com setenta e dois centavos), ponderou que tem comprovantes dos cursos o qual 

participou e graças aos cursos no final de 2011 através de um Projeto de Resolução 

distribuiu R$ 106.000,00 (cento e seis mil reais) para a comunidade, sendo a única 

Presidente que não devolveu dinheiro para o Executivo, e ainda R$ 53.000,00 



 

 

(cinquenta e três mil reais) destinou a construção do salão da comunidade, onde em 20 

anos nenhum Presidente da Câmara fez isso. Também acrescentou que não foi somente 

ela e o Vereador João Nildo que tiraram diárias para realizar cursos, como foram citados 

pelo Vereador Valdemar Morello Seidler, onde acredita que ele não citou os outros 

Vereadores por serem do mesmo partido político que o seu. Retomando a palavra, o 

Vereador João Nildo relata que viajou a Porto Alegre para realizar cursos e aprendeu 

muito, assim como a Vereadora Rosane da Silva que no final do ano investiu na 

comunidade ao invés de devolver para o Executivo. Ainda, comentando sobre a questão 

de Projetos, o Vereador menciona o Projeto de Lei nº 1.395 que trata da instalação de 

câmeras de segurança na Unidade Básica de Saúde, onde menciona que o Prefeito está 

gostando muito de instalar câmeras, e ainda, quando o Projeto chegou à Casa as câmeras 

já estavam instaladas, ponderando que as pessoas estão sendo monitoradas, onde 

chegam com problemas de saúde, e ainda questiona quem está monitorando as câmeras, 

o que acredita ser falta de consideração com as pessoas que necessitam do Posto de 

Saúde, pois as pessoas devem ser tratadas com respeito e dignidade. O Vereador 

questiona o porquê de se instalar na Unidade Básica de Saúde, por que não instalarem 

em outras Secretarias como, por exemplo, da Secretaria de Obras, considerando esta 

Secretária ideal para colocarem câmeras. O Vereador mencionou que lamenta as 

atitudes de alguns Vereadores que nunca defendem Projetos, e defende a posição que as 

câmeras de monitoramento é um dinheiro que não se deve investir, acreditando que hoje 

com a troca do efetivo da Brigada Militar teremos mais segurança. A Vereadora Rosane 

Crespi pediu o uso da palavra, onde menciona que o dinheiro investido para instalação 

de câmeras de monitoramento deveria investir mais em educação, pois o Município está 

com a menor média 1,2 do IDEB de todo o Brasil, sendo vergonhoso para o Município, 

o Prefeito deveria investir em cursos de aperfeiçoamento para os professores e os 



 

 

valorizando, diante disso, o Município tem que parar de pensar em monitorar a vida das 

pessoas e monitorar a educação, onde considera o futuro do Município. A Vereadora 

coloca que devido aos absurdos que acontecem no Município fica com vergonha do 

Município em que vive. Para finalizar, a Vereadora pediu para a população pensar o 

querem para o Município, para que parem de pensar em monitorar a vida das pessoas 

que andam na rua, no Posto de Saúde, e sim pensar na educação das crianças. 

Retomando a palavra, o Vereador João Nildo colocou que ao escutar o Prefeito na rádio, 

programa este pago com o dinheiro público, de acordo com as colocações feitas por ele 

o Município está uma maravilha, um canteiro de obras, sendo que na verdade passaram-

se oito anos e a cidade está um deserto devido a sujeira nas ruas, como mostrou a 

pesquisa do IBGE, e quando o Prefeito soube que o resultado da pesquisa seria 

divulgado contratou pessoal para limpar. Menciona que o Prefeito agora que é período 

eleitoral quer fazer tudo, e na rádio diz que não deixará dívidas, mas fez um empréstimo 

de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), onde começará a pagar em agosto 

do ano de 2013, então deixará dividas para o Município que arrecada R$1.000.000,00 

(um milhão de reais) por mês, e a única obra que fez com recursos próprios foi a 

“calçadinha” e “casinhas” que estão levando noventa dias para receber materiais por 

falta de organização, considerando uma “bagunça”, enquanto os outros Municípios 

estão construindo casas. O Vereador coloca que gostaria de ir à Tribuna falar coisas 

boas sobre o Município, mas infelizmente não é possível, sendo assim, o Vereador tem 

que cobrar e fiscalizar o dinheiro público e onde está sendo aplicado, pois o dinheiro 

não está sendo aplicado, citando o exemplo da garagem para os carros da Prefeitura que 

estava caindo, onde fizeram uma reforma para durar em torno de dois a três anos devido 

a qualidade do material, por isso, tem que ser fiscal da “coisa pública”, o deixando 

angustiado, pois gostaria que as coisas acontecessem no Município, quem está se 



 

 

beneficiando com o dinheiro público não quer mudanças, mas devemos pensar em 

nosso futuro e de nossos filhos. Em análise a outros Municípios, como por exemplo, 

Vila Lângaro que está crescendo rapidamente, Coxilha que tem uma ótima localização 

não cresce, pois no Município só tem uma “peça” que não funciona que é a 

Administração, e ainda há Vereadores que querem defendê-la na Casa e esconder a 

verdade, por serem beneficiados, portanto, estes devem defender mesmo. Para finalizar, 

o Vereador disse que sente muito orgulho do trabalho que a Vereadora Rosane da Silva 

fez na Casa, o concurso que realizou com seriedade, dignidade e honestidade, mas 

infelizmente os Vereadores têm a obrigação de investigar se houve irregularidade, sendo 

que já foi entregue a documentação ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, pois 

a Vereadora Rosane da Silva não poderia ficar inerte, evitando eventuais 

responsabilizações. O Vereador ainda mencionou que sempre agiu na Casa com 

seriedade, e considera um dever do Vereador honrar o voto que receberam, indiferente 

de partido político, pois se diz não defender partido e sim as pessoas, e ser sabedor do 

caminho da verdade e da justiça, não se convence pelas coisas fáceis, afirmando que a 

verdade sempre vem à tona, a “máscara” sempre cai, não adianta falar palavras bonitas, 

aparentar ser “bonzinho” e falar palavras agradáveis o que vale são as atitudes, 

comportamentos do dia a dia. O Vereador disse ainda, que não precisa dizer que é 

honesto e sério, pois suas atitudes demonstram que ele é. Após, o Vereador Valdemar 

Morello Seidler, ainda na Presidência, coloca que de acordo com as palavras do 

Vereador João Nildo “Jesus Cristo vai cair da cruz”, considera uma vergonha ter Lei 

Orgânica e Regimento Interno e não ser cumprido. O Vereador disse não entender as 

colocações dos Vereadores, onde um diz que a arrecadação do Município é de 

R$600.000,00 (seiscentos mil reais) e o outro diz que é de R$1.000.000,00 (um milhão 

de reais), se contradizem entre eles mesmos, não sabem ao certo a arrecadação do 



 

 

Município. Sobre as colocações feitas pela Vereadora Rosane da Silva onde relatou que 

na época em que foi Presidente da Casa doou verba para a Capela São João Batista, o 

Vereador esclareceu que não foi ela, mas sim os nove Vereadores que aprovaram a 

doação de verbas para as comunidades, portanto, não sendo mérito de nenhum e sim dos 

nove Vereadores que se preocupam com o Município. Com relação às câmeras de 

segurança instaladas na Unidade Básica de Saúde, o Vereador relatou que há pessoas 

inventando que estas câmeras foram colocadas no consultório do ginecologista, o que 

considera ignorância por parte de quem fez tal comentário, pois é proibido por lei 

instalar câmeras em consultórios médicos, ainda o Vereador explicou que as câmeras 

foram colocadas porque houve uma tentativa de roupo no Posto de Saúde, 

parabenizando quem as instalou, demonstrando sinal de preocupação com o Município. 

O Vereador questionou o porquê de tanta rejeição às câmeras, estão com medo ou 

precisam esconder alguma coisa, por que tanto desespero. Para finalizar, o Vereador 

pediu que a população refletisse bem, com seriedade sobre este Projeto, pois 

proporcionará maior segurança para a cidade e interior, e ainda ponderou o porquê usar 

este recurso somente em cidades maiores, por que não usar em cidades menores, estas, 

não pode ter, seria um sinal que Coxilha está evoluindo. E novamente o Vereador fez o 

pedido para que seja trancada a Pauta até que se coloquem em votação todos os Projetos 

que estão parados na Casa, pois a desculpa usada de que estão em análise das 

Comissões é mentira, pois estas já apresentaram o seu parecer favorável ao Projeto. 

Mencionou também que no dia 31 de dezembro deixará a Câmara de Vereadores de 

“cabeça erguida” e que se preocupa com o Município, por isso pede que Deus ilumine 

para que vença o melhor candidato nestas eleições, pois considera Coxilha um lugar 

bom de viver, e, no entanto por causa de política as pessoas estão brigando. Em seguida 

o Vereador Valdemar Morello Seidler devolve a Presidência para o Vereador João 



 

 

Nildo Borba Teixeira. Assumindo a Presidência, o Vereador mencionou que nunca usou 

a posição de Presidente para fazer discurso, para isso sempre fez uso da Tribuna, porque 

a Presidência é para coordenar e dirigir os trabalhos e não para fazer discursos. Não 

havendo mais nada ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, marcando a 

próxima para o dia 10 de Setembro de 2012, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi 

lavrada a Ata esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


