
 

 

ATA N°. 965 DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos nove dias do mês de Outubro de dois mil e doze às dezoito horas e trinta minutos 

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 964 de 01 de Outubro 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 houve inscrições. O Senhor Presidente agradeceu a presença da 

Carla Borges que foi Secretária do Município, onde realizou um trabalho muito bom, 

nos honrando muito com sua presença, também agradeceu a presença do Beto Ramos, 

Vereador eleito e que nos próximo ano estará na Casa, parabenizando-o pela campanha 

política que fez, uma campanha tranquila, pois eleição é um ato democrático, e quando 

todos fazem um papel democrático devemos elogiar e agradecer,  mencionou também a 

presença do Valdir de Souza, futuro Vereador na Casa, e com certeza realizará um bom 

trabalho, pois quem chega na Casa com vontade de que as coisas aconteçam deve 

trabalhar para o bem do Município, sem querer ferir e nem atingir ninguém, sendo isso 

que o povo Coxilhense espera, afinal política é democracia tem que respeitar e ser 

respeitado, e ainda  colocou que sempre respeitou todo mundo, jamais tentou passar por 

cima de alguém ou usar o poder para prejudicar alguém e se agiu de maneira enérgica 

foi para fazer com que a Lei fosse cumprida, e mencionou que sairá da Casa de cabeça 

erguida, pois ninguém poderá o acusar de ter cometido algum ato ilícito, pois como 

cidadãos devemos cumprir o que a Lei determina. Como não havia matéria para a Pauta 

do Dia, o Senhor Presidente solicitou a primeira Secretária, Vereadora Rosane da Silva 



 

 

que efetuasse a leitura da Ordem do Dia, onde constava: Parecer nº 053/12 da 

Comissão Geral de Pareceres e Parecer n° 052/12 da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas que trata do Projeto de Lei nº 1.401/2012, onde os membros se 

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

pelo Plenário da Casa. Em discussão, não houve manifestações e em votação foi 

Aprovado por Unanimidade. Como nada mais havia a ser tratado, o Senhor Presidente 

encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 15 de Outubro de 2012, segunda-

feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata esta que após lida e aprovada será assinada 

pelos seguintes Vereadores: 


