
 

 

ATA N°. 969 DO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos cinco dias do mês de Novembro 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 968 de 29 de Outubro de 2012, que depois de lida e 

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

agradeceu a presença do Comandante Luis Fernando e da Brigada Militar, considerando 

uma honra para a Casa, também agradeceu a presença do Vereador eleito Beto Ramos. 

Após, o Senhor Presidente abriu espaço para inscrições à Tribuna Livre, onde se 

inscreveu o Vereador Claudecir Bernieri. Em seguida a segunda Secretária, efetuou a 

leitura da Pauta do Dia onde constavam: Projeto de Lei nº 1.405/2012, de 25 de 

outubro de 2012 que autoriza o Poder Executivo Municipal alterar o Art. 30 da lei 

Municipal nº 1.388/2012 – Plano de Carreira do Magistério e dá outras providências, 

Encaminhado para Análise das Comissões; Projeto de Lei nº 1.406/2012, de 30 de 

outubro de 2012, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Coxilha para 

o Exercício Financeiro de 2013, Encaminhado para Análise das Comissões; o Senhor 

Presidente mencionou que os anexos do PROJETO DE LEI 1.406 encontram- se a 

disposição dos Senhores Vereadores para análise junto a secretaria administrativa da 

Câmara. Projeto de Lei nº 1.407/2012, de 30 de outubro de 2012, que inclui e altera 

Ações no Anexo I das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013, conforme a 

Lei Municipal nº 1.395/12 e dá outras providências, Encaminhado para Análise das 

Comissões e Projeto de Lei nº 1.408, de 05 de novembro de 2012, que dispõe sobre a 



 

 

contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público, nos termos do Art. 37, IX, da Constituição Federal e dá 

outras providências, Encaminhado para Análise das Comissões. Em seguida, o 

Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia, colocando em discussão o Pedido de 

Informação nº013/12 de Autoria do Vereador Miltom dos Santos Amarante, onde a 

Vereadora Regina Salete pediu Vistas ao Pedido por trinta dias, sendo aceito pelo 

Senhor Presidente. Após, foi colocado em discussão o Pedido de Informação Nº014/12 

de Autoria dos Vereadores Miltom dos Santos Amarante e Rosane Crespi, no qual o 

Vereador Fernando de Albuquerque pediu Vistas ao Pedido por trinta dias, sendo 

aceito pelo Senhor Presidente. Em discussão o Pedido de Informação nº015/12, de 

Autoria dos Vereadores Miltom dos Santos Amarante e Rosane Crespi, onde o Vereador 

Valdemar pediu Vistas ao Pedido por trinta dias, aceito pelo Senhor Presidente. Em 

seguida passou para a discussão a Indicação nº 005/12, em 29 de outubro de 2012, 

que sugere ao Poder Executivo Municipal, adquira através de Programa do Governo 

Federal dois micro-ônibus, o Vereador Antônio Antunes da Silva pediu Vistas a 

Indicação por trinta dias, aceito pelo Senhor Presidente. Em seguida, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Claudecir Bernieri que ocupasse seu espaço na Tribuna 

Livre. O Vereador cumprimentou a todos os presentes, e reportando-se ao Comandante 

Luis Fernando agradeceu pela sua dedicação e amor que tem por Coxilha, onde antes da 

vinda do Comandante citando como exemplo ele próprio andava despreocupado, não 

usava o cinto de segurança na cidade, considerando um erro esse tipo de atitude, pois 

quem tem filhos tem que dar exemplos, mencionando que o Comandante com sua 

dignidade e maneira de conduzir as situações tem obtido bons resultados, portanto, na 

condição de Vereador parabenizou o Comandante e a Corporação que atende o 

Município de Coxilha. Também ponderou que se não se toma atitudes para acalmar, os 



 

 

problemas podem tomar uma proporção de cidades grandes, assim a corporação da 

Brigada são colaboradores da sociedade, diante disto, mencionou que fará um pedido de 

Condecoração ao Comandante Luis Fernando. Sobre a Comissão de Isenção do 

Pedágio, o Vereador ressaltou que não foi pouco o que foi feito, onde muitas pessoas 

duvidavam, mandando-o “capinar terrenos” ao invés de fazer reuniões para tratar do 

assunto, fazia vinte anos que Coxilha pagava pedágio, e relatou que obtiveram êxito em 

colocarem um membro de cada partido político para formar a Comissão, juntamente 

com o apoio de Deputados e da comunidade, ficando provado que se a sociedade se une 

sem faltar com a verdade as coisas acontecem, também citou os nomes dos Vereadores 

que faziam parte da Comissão, Vereador Fernando, Vereador Antônio, Vereadora 

Rosane Crespi, Vereadora Rosane da Silva, pedindo ao Senhor Presidente se seria 

necessário encaminhar uma Indicação para que sejam condecorado os membros da 

Comissão, ilustres pessoas que muitas vezes deixaram seus afazeres, família para 

reunirem-se e também para irem a Porto Alegre para buscarem a isenção e hoje Coxilha 

tem a isenção do pedágio. Em seguida o Senhor Presidente reportando-se ao Presidente 

da Comissão de Isenção do Pedágio, Senhor Eliser Cossati, relatando que já estava 

organizando uma homenagem para os membros da Comissão, mas por se tratar de um 

período eleitoral não foi realizada, pois não era um momento oportuno, mas a partir de 

agora o Senhor Presidente se colocou a disposição para prestar esta homenagem, pois 

foi um trabalho que merece reconhecimento da comunidade, pois com a união de todos 

foi possível obter grande sucesso, admitindo que ele mesmo achava que seria 

conquistada a isenção mas seria um caminho mais longo, considerando uma conquista 

boa para o Município que há tempos não tem conquistas, parabenizando a Comissão e 

merece homenagem da Casa, como o Vereador Claudecir mencionou, e colocou ainda 

que a Casa esta a disposição, pois é a Casa do povo, e também o Comandante da 



 

 

Brigada pode contar com o apoio da Câmara, colocando que o trabalho que a Brigada 

vem realizando esta muito bom, orgulhando-o, ponderando que tem grande respeito pela 

Brigada, onde todo o cidadão de bem se sente confortável e seguro com a Brigada 

Militar, pois até a vinda do Comandante a cidade estava meia abandonada, apesar da 

Brigada não deter o poder que possuía na época da Ditadura, hoje vivemos em uma 

Democracia onde os marginais têm direitos e direitos, e para finalizar novamente 

parabenizou o trabalho que a Brigada esta desenvolvendo na cidade. Como nada mais 

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

dia 12de Novembro de 2012, segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata esta 

que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


