
 

 

ATA N°. 972 DO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e seis 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 971 de 20 de Novembro de 2012, que depois de lida e 

submetida à apreciação foi Aprovada por Unanimidade. Em seguida, o Senhor 

Presidente abriu espaço para inscrições à Tribuna Livre, onde a Vereadora Rosane 

Crespi solicitou inscrição. Após, a segunda Secretária, efetuou a leitura da Pauta do 

Dia onde constavam: Processo de Contas do Município de Coxilha referente ao 

exercício de 2010, o Senhor Presidente ressaltou que devido ao extenso número de 

páginas o Processo está à disposição na Casa para apreciação dos Senhores Vereadores, 

em seguida o encaminhou para Análise da Comissão de Orçamento e Tomada de 

Contas; Requerimento N°005/2012 de autoria do Vereador Valdemar Morello Seidler 

que requer relações de despesas pagas pela Câmara Municipal de Vereadores de Janeiro 

a Outubro de 2012, junto ao Mercado IPP de Coxilha e Pedido de Informação N° 

016/2012 de autoria do Vereador Miltom dos Santos Amarante, que requer informações 

sobre o critério utilizado para a escolha do agricultor beneficiado com o transporte de 

produtos agrícolas, e se tal situação está regulamentada. Logo em seguida o Senhor 

Presidente passou para Ordem do Dia, colocando em discussão o Requerimento 

nº004/2012, não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. 

Após, o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Rosane Crespi que ocupasse seu 

espaço na Tribuna. A Vereadora cumprimentou a todos, relatando que no domingo, dia 



 

 

25 de novembro realizou-se encontro de mulheres na Comunidade do Rio do Peixe e 

alguns agricultores a questionaram sobre o adubo e ureia no qual veio uma verba através 

do Projeto de Lei nº 1.393, cujo valor era em torno de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois 

mil, oitocentos reias), como resultado da Consulta Popular, e mais R$ 5.280,00 (cinco 

mil, duzentos e oitenta reais) de contrapartida do Município, acreditando que foi 

realizada uma seleção e devido à campanha eleitoral foi suspensa a entrega. Passando o 

período eleitoral os agricultores foram em busca de informações sobre a questão do 

adubo e ureia já que estavam precisando, e também por terem direito, inclusive o 

Prefeito havia mencionado que o agricultor que possuía uma vaca produzindo leite, teria 

também direito a ser beneficiado. E, ainda, a Vereadora mencionou que a informação 

que foi repassada aos agricultores era de que o adubo e a ureia estavam armazenados em 

um galpão do Município, e como já se passaram cinquenta dias da campanha eleitoral 

os agricultores querem saber onde se encontra esse adubo e ureia e o porquê não foi 

distribuído para os agricultores que têm direito, inclusive a Vereadora mencionou o 

Pedido de Informação nº015/12 de autoria do Vereador Miltom dos Santos Amarante 

que foi efetuada a leitura no dia 29 de outubro e foi para votação no dia 05 de 

novembro, onde simplesmente um Vereador Pediu Vistas ao Pedido, acreditando que 

este Vereador não tem interesse de tomar conhecimento da questão e que seja 

esclarecido à população, e ponderou que em todo tempo que está na Casa, há oito anos 

nunca tinha presenciado um Pedido de Vistas a um Pedido de Informação, colocando 

que os Pedidos de Informações são para que se esclareça e fiscalize as atitudes da 

Administração, questionando o Vereador que Pediu Vistas o que tem contra a fiscalizar 

a Administração, sendo que uma das atribuições do Vereador é a de fiscalizar, e, 

portanto, tem todo o direito de requer Pedidos de Informações. Para finalizar, a 

Vereadora pediu que fosse esclarecida a questão da distribuição do adubo e ureia aos 



 

 

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

Sessão, marcando a próxima, conforme acordo entre os Senhores Vereadores para o dia 

05 de Dezembro de 2012, quarta-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata esta que 

após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


