
 

 

ATA N°. 962 DO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezessete dias do mês de Setembro de dois mil e doze às dez 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 961 de 

10 de Setembro de 2012, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve 

Aprovação Unânime. Após, o Senhor Presidente abriu espaço para inscrições à Tribuna 

Livre, não havendo inscrições, o Senhor Presidente solicitou a primeira Secretária, 

Vereadora Rosane da Silva que efetuasse a leitura da Pauta do Dia, onde constavam: 

Projeto de Lei Nº 1.401, de 14 de Setembro de 2012 que dispõe sobre as Diretrizes 

Orçamentárias do Município de Coxilha – RS para o Exercício de 2013 e dá outras 

providências, o Senhor Presidente encaminhou para análise das Comissões; 

Requerimento 002/2012 –Autoria dos Vereadores Fernando de Albuquerque e 

Valdemar Morello Seidler, onde requerem a relação de Diárias do ano de 2009 a 2012 

de todos os Funcionários e Vereadores, especificando valores e nomes com cópia dos 

certificados dos cursos e Histórico dos Empenhos. Em seguida o Senhor Presidente 

passou para a Ordem do Dia, colocando em discussão o Projeto nº 1.396, de 16 de 

agosto de 2012 que autoriza o Poder Executivo a abrir no Orçamento Municipal de 

2012, um crédito suplementar no valor de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos 

reais) destinado ao reforço de Dotações Orçamentárias da Câmara Municipal de 

Vereadores e dá outras providências, onde o Vereador Morello Seidler se manifestou 

colocando que o Projeto em questão já fora Pedido Vistas por duas vezes, e mesmo 

assim o Senhor Presidente o liberou para votação, mencionou também a questão do 



 

 

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, que está há muito tempo, sendo “calçado” na 

Casa, faltando respeito com a comunidade e com os Vereadores. O Vereador disse que 

fica indignado cada vez que tem que se manifestar, pois há abusos dentro da Câmara, 

“pouca vergonha” do andamento da Casa, e voltou a dizer novamente que o Projeto nº 

1.396, de 16 de agosto de 2012 não está liberado para ser votado, novamente pediu 

Vistas ao Projeto, mencionando que havia Pedido Vistas por prazo indeterminado. Em 

seguida o Senhor Presidente esclareceu ao Vereador Valdemar que o primeiro Pedido de 

Vistas ao Projeto de Lei nº 1.396 foi feito pelo próprio Vereador com o prazo de oito 

dias, colocando que o Vereador esqueceu, portanto, foi colocado na Sessão anterior, 

onde o Vereador Fernando de Albuquerque Pediu Vistas ao Projeto no prazo de oito 

dias. O Senhor Presidente mencionou também que o Vereador Valdemar Morello 

Seidler tenta desestabilizar os trabalhos da Câmara, mas o Vereador é conhecido pela 

forma que trabalha na Casa, não sendo novidade para ninguém as mudanças de 

comportamento do Vereador, a cada ano tem um comportamento diferente dentro da 

Casa, já o Senhor Presidente ponderou que desde que entrou na Casa sempre teve o 

mesmo comportamento, defendendo uma posição única, e acrescentou ao Vereador 

Valdemar que é falta de conhecimento e visão dos Projetos, pois o Projeto de Lei nº 

1.390 de 28 de junho de 2012 veio à Casa incompleto, sendo que já foi comunicado ao 

Proprietário da Cerâmica, ponderando que se o Projeto está parado é por culpa do 

Executivo que não está mandando as respostas adequadas. E ainda, o Senhor Presidente 

questionou o que aconteceu com o Vereador Valdemar que está mudando de 

comportamento com frequência, considerando que as pessoas devem ter uma única 



 

 

posição, certa, clara e objetiva, onde até a comunidade já conhece e fala da postura do 

Vereador Valdemar dentro da Casa, acrescentando ainda, que na próxima gestão ficarão 

livres da presença do Vereador na Casa, pois não trabalha com seriedade e honestidade, 

tentando sempre desestabilizar os trabalhos da Casa. O Vereador Valdemar Morello 

Seidler se manifestou como Líder da Bancada, colocando que tem direito de se 

manifestar como Líder da Bancada, mencionando que é um homem de poucas palavras, 

e que tem o mesmo comportamento há 20 anos dentro da Casa com respeito e 

dignidade, já o Senhor Presidente entrou, e nos primeiros quatro anos fez o que fez 

dentro da Casa “bagunçou, badernou” trocando sempre de lado, sendo que a 

comunidade sabe muito bem, é só sair à rua e perguntar sobre o Presidente, 

considerando uma vergonha as colocações que são feitas pelo Presidente tentando 

“enfiar a goela abaixo”, portanto, quanto mais mexer com o Presidente mais “fede”, 

devido a sua falta de moral e caráter, ainda se diz que é professor, questionando-o como 

é professor com a educação que possui.  Em seguida o Senhor Presidente colocou que 

as colocações feitas pelo Vereador Valdemar não tem coerência, não tem sentido, pois 

trabalha dentro da Casa cumprindo o Regimento Interno, considerando não valer a pena 

discutir com o Vereador, pois é antiético, e as pessoas o conhecem muito bem, para 

finalizar o Senhor Presidente pediu desculpas às pessoas presentes por ter que ouvir 

certas palavras. Como nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a 

Sessão, marcando a próxima para o dia 24 de Setembro de 2012, segunda-feira, às 

10h00min, da qual foi lavrada a Ata esta que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes Vereadores: 


