
 

 

ATA N°. 970 DO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos doze 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 969 de 05 de Novembro de 2012, que depois de lida e submetida à 

apreciação, obteve Aprovação Unânime. Em seguida o Senhor Presidente lembrou aos 

Vereadores sobre a Reunião do Sicredi, Emater e Sindicato, no Ginásio, às 19h30min, 

também mencionou a presença do Sargento Luis Fernando, em que após a Sessão 

apresentará o Projeto do Projeto Pelotão Mirim da Brigada Militar de Coxilha 

pertencente ao 3° RPMon da Brigada Militar subordinados ao Comando da Brigada 

Militar do RS, compostos por 42 alunos do sexo masculino e feminino da cidade e do 

interior, agradeceu a presença dos pais que estão apoiando o Projeto e parabenizando ao 

Sargento pela realização do Projeto. Após, o Senhor Presidente abriu espaço para 

inscrições à Tribuna Livre, onde se inscreveu os Vereadores Fernando de Albuquerque, 

Claudecir Bernieri e Miltom dos Santos Amarante. Em seguida a segunda Secretária, 

efetuou a leitura da Pauta do Dia onde constava: Projeto de lei nº 1.409, de 05 de 

novembro de 2012 que autoriza o Poder Executivo a prorrogar o prazo para a 

conclusão da sede da Sociedade Esportiva Aimoré Futebol Clube, e dá outras 

providências, Encaminhado para Análise das Comissões. Como não havia matéria 

para a Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Fernando de 

Albuquerque que ocupasse seu espaço na Tribuna Livre. O Vereador cumprimentou os 

presentes, mencionando que é muito bonito ver a Câmara cheia de crianças, 



 

 

parabenizando o Sargento Luis Fernando pela iniciativa de criar o Pelotão Mirim em 

Coxilha, considerando muito produtivo, pois as crianças desde cedo já aprendem boas 

maneiras e o caminho certo a seguir. Ainda pediu para que as crianças não desistam do 

Projeto, que sejam persistentes e tenham foco na busca de seus objetivos, pois no futuro 

lhes trará bons resultados, hoje estão sentadas assistindo, mas amanhã poderão estar 

administrando o Município ou exercendo o cargo de Vereadores. O Vereador também 

comentou sobre a presença dos pais dos alunos, que estão incentivando-os, pois os 

filhos são o espelho dos pais, portanto, se os pais participam e acompanham servem de 

exemplo para os seus filhos. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença da 

Vice-Prefeita, Eni, Vereadora eleita para a próxima Legislatura. Após, o Senhor 

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

Livre. O Vereador cumprimentou a todos os presentes, em especial aos pais dos filhos 

que fazem parte do Projeto do Pelotão pela brilhante conduta dos seus filhos, 

mencionando que também quer proceder desta forma para com os seus, pois todos 

precisam de apoio, e na condição de Vereador, colocou que não faltará incentivo de sua 

parte ao Projeto dentro de suas possibilidades e o que não esta ao seu alcance irá buscar. 

Também cumprimentou a Vice-Prefeita Eni, e aos componentes da Guarnição de 

Coxilha, Sargento Pinheiro, Sargento Mendiola, Soldado Maciel e Soldado Marcelo. O 

Vereador ponderou que a comunidade já esta sentido as mudanças que vêm ocorrendo e 

aos poucos as coisas vão se ajustando, e todos precisam entender que Leis e Normas 

devem ser cumpridas, e parabenizou ao Pelotão Mirim, com certeza se formarão e 

poderão ajudar a Comunidade Coxilhense que tanto necessita. Logo após, o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Miltom dos Santos Amarante que ocupasse seu espaço 

na Tribuna. O Vereador saudou a todos os presentes, comentando sobre algumas 

indagações que lhe fizeram sobre o barulho que vem ocorrendo na cidade, em que as 



 

 

pessoas não podem nem assistir a missa, velório, nem se concentrar nas missões que 

ocorreram na última semana e não tomaram nenhuma providência para solucionar o 

problema, nem o Missionário conseguia falar, questionando-o se em Coxilha estão 

sempre comemorando. Mencionou que o barulho dos foguetes a ele não prejudica em 

nada, mas para as pessoas que chegam a suas casas cansadas, pois estão soltando 

foguetes às 23h00min, 24h00min, 02h00min, quem esta soltando deveria respeitar as 

pessoas e soltar até as 22h00min, pois estas trabalham e querem descanso, e nada esta 

sendo feito. O Vereador pediu respeito, solicitando ao Senhor Presidente que tomasse a 

iniciativa de conversar com o Comandante que se fazia presente na Casa, pois se música 

incomoda e só é permitido até as 22h00min com os foguetes também deveria ser da 

mesma forma. Também mencionou sobre a questão do motorista do ônibus do Rincão 

das Quinas, que estava presente na Casa, relatando que no ano passado já foi 

mencionado sobre a questão de deixar a porta aberta do ônibus e inclusive consta em 

ata, onde pessoas que o usam não aguentam a poeira e a porta sempre aberta, em que ele 

próprio constatou o fato por estar plantando no interior e viu quando o ônibus passou e a 

porta estava aberta, pedindo ao Comandante que tome providência, pois se é pago o 

transporte escolar deve ser feito com as portas fechadas, e as crianças correm um risco 

muito grande, podendo sair correndo e cair fora do ônibus, questionando se há 

problemas na porta que não fecha, sendo que ainda no ano passado as pessoas vinham o 

cobrar pelo fato de ser da Comunidade do Rincão das Quinas e novamente esse ano 

foram até ele questionar a questão, portanto, tem que ser tomada alguma providência, 

porque transportar crianças não é brincadeira, solicitando ao Comandante que tome 

alguma atitude a respeito. Para finalizar o Vereador fez um Pedido de Informação ao 

Senhor Prefeito para questioná-lo sobre qual Lei Municipal se amparou para transportar 

milho da estrada de Tapejara até o silo do Antoniolli, e também outro Pedido de 



 

 

Informação que fez, foi sobre o transporte e o destino de aveia do Senhor João Luis 

Vicenzi, a quem estão beneficiando com ela. Como nada mais havia a ser tratado, o 

Senhor Presidente encerrou a Sessão, marcando a próxima para o dia 20 de Novembro 

de 2012, terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata esta que após lida e 

aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


