
 

 

ATA N°. 968 DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

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

minutos reuniram-se os senhores Vereadores: Antônio Antunes da Silva, Claudecir 

Bernieri, Fernando Albuquerque, João Nildo Borba Teixeira, Miltom dos Santos 

Amarante, Regina Salete Hahn de Mello, Rosane Crespi, 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 967 de 22 de Outubro de 2012, que depois de lida e 

submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. Em seguida o Senhor Presidente 

efetuou a leitura da Vereadora Rosane Fátima da Silva da Silva e Ofício Nº 102/2012 

sobre a convocação do Suplente de Vereador Sr. Antônio Antunes da Silva. Após, o 

Senhor Presidente abriu espaço para inscrições à Tribuna Livre, onde se inscreveram os 

Vereadores Claudecir Bernieri, Valdemar Morello Seidler e Miltom Amarante dos 

Santos. Em seguida a segunda Secretária, efetuou a leitura da Pauta do Dia onde 

constavam: Indicação n°005/2012, em 29 de outubro de 2012. Sugere ao Poder 

Executivo Municipal, adquira através de Programa do Governo Federal dois micro-

ônibus; Pedido de Informações Nº013/12 de autoria do Vereador Miltom dos Santos 

Amarante; Pedido de Informações Nº014/12 de autoria dos Vereadores Miltom dos 

Santos Amarante e Rosane Crespi e Pedido de Informações Nº015/12 de autoria dos 

Vereadores Miltom dos Santos Amarante e Rosane Crespi. O Senhor Presidente 

suspendeu a Sessão por cinco minutos para apresentação dos Pareceres. Reaberta a 

Sessão, o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia, solicitando a segunda 

Secretária que efetuasse a leitura do Parecer nº052/12 da Comissão Geral de 

Pareceres e Parecer nº051/12 da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas que 

tratam do Projeto de Lei nº1.402/12, onde as Comissões se posicionaram 



 

 

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

da Casa, em discussão o Projeto, não houve manifestações, e em votação foi Aprovado 

por Unanimidade. Em seguida foi efetuada a leitura do Parecer nº054/12 da 

Comissão Geral de Pareceres e Parecer nº053/12 da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei nº1.403/12, onde as Comissões se 

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

pelo Plenário da Casa, em discussão o Projeto, a Vereadora Rosane Crespi pediu Vistas 

ao Projeto por trinta dias, sendo aceito pelo Senhor Presidente. Após, a segunda 

Secretária efetuou a leitura do Projeto de Resolução nº002/12, que dispõe sobre a 

criação de Comissão Parlamentar de Inquérito e dá outras providências. Em discussão, 

não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. O Senhor 

Presidente esclareceu que ficará a cargo dos nomeados decidirem em reunião quem será 

Presidente, Relator e Membro da Comissão. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou 

ao Vereador Claudecir Bernieri que ocupasse seu espaço na Tribuna Livre. O Vereador 

cumprimentou a todos os presentes, primeiramente agradeceu ao Vereador Aldoir 

Rocha de Andrade por ter assumido a Secretaria de Obras, e assim pode ocupar seu 

espaço na Casa, também agradeceu o Senhor Presidente, pelo fato de ter sido uma 

pessoa flexível, entendendo as necessidades do Município, colocando em votação 

Projeta de lei nº 1.402, de 24 de setembro de 2012, podendo recapear o asfalto e usar 

para aquisição de combustível. Sobre a Indicação nº005/12 de sua autoria, o Vereador 

salientou que o Município poderá se enquadrar em um Programa Federal, do qual é 

inscrito em um ano para ganhar no próximo, sendo que já vários Municípios foram 

contemplados com esse Programa. O Vereador reportou-se a Vereadora Rosane Crespi, 

mencionando que a admira, e lembrou também que ela foi membro assim como ele da 

Comissão de Isenção do Pedágio, onde a comunidade de Coxilha foi vitoriosa, mas 



 

 

sobre o Pedido de Vistas da Vereadora ao Projeto de Lei nº1.403/12, o Vereador 

mencionou que a posição da Vereadora é compreensível, porém vários Municípios, 

inclusive Passo Fundo, que é um Município rico, há muito tempo é feito turno único, 

sugerindo que fosse discutido o horário do turno único. A Vereadora Rosane Crespi 

pediu a palavra, salientando que justamente nesta época os agricultores necessitam de 

blocos e chegam à Prefeitura e não tem expediente, como aconteceu em outros anos, 

deixando-os indignados, e ainda, colocou que os agricultores geralmente colhem após o 

meio dia. Retomando a palavra, o Vereador Claudecir mencionou que no final do ano o 

Executivo tem que fechar suas contas, e para finalizar agradeceu o Senhor Presidente e 

a comunidade presente. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

Valdemar Morello Seidler que ocupasse seu espaço na Tribuna. O vereador saudou a 

todos, relatando que fazia tempo que não se pronunciava na Tribuna, mas devido aos 

últimos fatos ocorridos no Município teve que se pronunciar, considerando uma 

vergonha o que vem ocorrendo no Município, onde ladrões estão roubando pneus do 

carro da Emater, carro que é usado para visitar os agricultores, também roubaram pneus 

do carro da Administração, e durante a madrugada, estão danificando as paradas de 

ônibus e as lixeiras, salientou que se não estivesse em Coxilha o Comandante Luis 

Fernando o que seria do Município, e ainda tem pessoas que querem fazer abaixo 

assinado para tirar o Comandante, deixando-o indignado, ainda o Vereador parabenizou 

o Comandante pelo trabalho que vem desenvolvendo. O Vereador mencionou que irá 

solicitar mais homens com o mesmo caráter do Comandante Luis Fernando para 

integrarem na Brigada de Coxilha, para que no mínimo seja possível preservar o 

Patrimônio Público, e ainda colocou que as eleições acabaram no dia sete de outubro, e 

no dia oito tem que trabalhar em prol do Município ganhe quem ganhar, como já 

comentou em outras Sessões. Questionando se essas atitudes são para prejudicar, atingir 



 

 

a Administração atual ou a próxima, ponderando que quem sairá prejudicado é o 

Município, e o Vereador espera que seja apurado, esclarecido os fatos através da perícia 

que já esteve no local. O Vereador agradeceu ao Senhor Presidente pela conversa de 

cavalheiros que tiveram há oito dias sobre a colocação do Projeto de Lei nº1.402 em 

votação, parabenizando o Senhor Presidente por ter o colocado em votação. E sobre o 

Projeto de Lei nº1.403, o Vereador lamentou a posição da Vereadora Rosane Crespi, 

citando o exemplo dos Municípios próximo a fronteira, onde a maioria irão fazer turno 

único, para redução do ICM, e para fecharem suas contas ao final do ano, considerando 

que tudo que dá para ser feito para economizar dentro do Município, deve-se fazer, 

afinal todos os anos foi feito turno único para que haja redução de gastos, e com certeza 

o turno único aumenta o trabalho e aumenta a economia. Para finalizar, o Vereador 

pediu o apoio de todos os Vereadores para tentar trazer à Coxilha mais homes de “fé” 

para a Brigada Militar, e se tivesse as câmeras de monitoramento instaladas, seria 

possível identificar quem arrebentou os vidros da Prefeitura, e ainda salientou que muita 

coisa no Município não anda por causa dos Vereadores, pois não pensam no Município 

e sim pensam em si, em trabalhar contra para prejudicar a Administração, mas deveriam 

lembram que no dia 31 de dezembro estarão saindo, e pediu aos Vereadores que ficarão 

no próximo ano para que pensem maior, pensem no Município, não pensem em 

perseguir a Administração, Prefeito, Secretários e funcionários, assim o Município irá 

progredir. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Miltom dos Santos 

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

mencionando que é uma vergonha para o Município o que está acontecendo, onde tanta 

gente esta roubando dentro da Prefeitura e só comentam sobre os pneus roubados, 

relatando que isso vem ocorrendo há tempos, já foi roubado pneus de caminhão, bomba 

injetora, macacos, bigorna, furadeiras, maquitas, tacógrafos, e nada foi feito, salientando 



 

 

que não é o Comandante Luis Fernando que irá salvar, pois quando há roubos ou casos 

de emergência ligam para a Brigada e não atendem, antes davam a desculpa da 

localização da Brigada que dificultava o sinal para o celular, mas agora mudaram de 

local e ainda o sinal não funciona. O Vereador mencionou que não adianta trazer o 

perito para fazer perícia nos carros em que os pneus foram roubados, e as outras coisas 

que foram roubadas o Prefeito não fez nada, ponderando que não são os Vereadores os 

culpados e sim a do Prefeito, este sim é o responsável. O vereador citou o exemplo de 

Mato Castelhano, onde o Prefeito tem vergonha na cara, pois eles possuem um local 

fechado e com câmeras, alarme, para guardar seus carros e máquinas, bem diferente de 

Coxilha que não possui local adequado para guardar suas máquinas e carros, ficando 

tudo “jogado”, podendo qualquer “vagabundo” pegar uma bomba injetora, pneus, 

combustível, considerando uma “casa da mãe Joana” todos podem pegar, afirmando que 

isso é a responsabilidade do Prefeito, esperando que com próximo Prefeito seja 

diferente, pois em o atual em oito anos não fez nada, lembrando da música “não fez 

nada, não fez nada”. O Vereador mencionou que deveria ter sido construído um 

pavilhão para guardar as máquinas e carros, e que se viesse um Projeto desta natureza à 

Casa, com certeza teriam aprovado, pois se trata do dinheiro público, dinheiro da 

comunidade que está indo por “água abaixo”. Em seguida o Senhor Presidente 

comentou sobre a arrecadação e despesas do Município, mencionando que a 

arrecadação é boa, onde teve mês que foi de R$ 1.246.945,00 (um milhão, duzentos e 

quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais), mas o Município esta gastando 

mais do que arrecada, chegando a gastar R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) acima do 

que foi arrecadado, relatando que em setembro foi um mês em que o Prefeito investiu 

mais por ser período eleitoral, para mostrar obras, mudando o aspecto da cidade, 

colocando novas paradas de ônibus, limpou as ruas, máquinas corriam, parecia que as 



 

 

coisas irão acontecer, mas passou as eleições terminou o serviço. O Vereador 

mencionou que solicitou cópia do programa da Prefeitura na rádio Planalto, onde o 

Prefeito falta com a verdade perante a comunidade, onde diz que as obras estão 

andando, e afirmou que até o final do ano irá comprar uma patrola nova, e deixará 

dinheiro em caixa, considerando que o Prefeito de acordo com estas colocações esta 

perdendo a credibilidade, esta faltando com a palavra. Ainda, o Senhor Presidente 

relatou que durante a campanha política andando pelas estradas do interior pode 

perceber a precariedade destas, e há falta de máquinas para os agricultores. Sobre o 

roubo dos pneus dos carros, ponderou que a “ocasião faz o ladrão”, pois sempre cobrou 

a construção de uma garagem de alvenaria com porta de ferro para proteger os carros, e 

que a responsabilidade é do Gestor Público, questionando-o o porquê ele não deixa o 

seu carro na rua, mas com o carro público ele não se preocupa, sendo que o dele esta 

guardado dentro de uma muralha, considerando uma falta de interesse por parte do 

Gestor, e ainda colocou que a culpa é de quem acreditou nele. O Vereador salientou que 

a Brigada, o Comandante Luis Fernando esta fazendo um bom trabalho, mas não é ele 

que irá mudar as coisas, primeiramente o Poder Público tem que dar oportunidade, 

condições de trabalho, construir uma casa para a Brigada. Para finalizar o Senhor 

Presidente salientou que no final do ano sairá de “cabeça erguida”, pois sempre 

economizou, e agradeceu as funcionárias da Casa que nunca usaram o telefone público 

para ligações pessoais, ao contrário de anos atrás que usavam muito o telefone para 

interesses pessoais, acrescentou ainda, que faz tudo com muita economia, e ainda tem 

gente que se preocupa com os gastos da Câmara enquanto a Prefeitura gasta em torno de 

R$1.000,00 (mil reais) em telefone, e a Câmara com duas linhas gasta em torno de 

R$100,00 (cem reais), salientando que cuida do dinheiro público como se fosse seu 

dinheiro, zelando pelas coisas públicas, e se cada cidadão agisse dessa forma o país 



 

 

seria bem diferente, pois não adianta falar tem que mostrar com as atitudes, dizendo 

acreditar muito no diálogo no que diz respeito aos Projetos, pois quando esses chegam à 

Casa deveria vir alguém do Governo explicá-lo, falar sobre o objetivo do Projeto, mas 

isso nunca aconteceu, lamentando que há pessoas que vem a Câmara somente quando 

tem interesses, não vem para acompanhar os trabalhos da Casa. Como nada mais havia a 

ser tratado, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 05 

de Novembro de 2012, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata esta que 

após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


