
 

 

ATA N°. 975 DO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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, 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 974 de 

10 de dezembro 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, os Vereadores Claudecir Bernieri e Miltom dos Santos Amarante 

solicitaram inscrição.  O Senhor Presidente agradeceu a presença do Dr. Mário, 

Professor Dari futuro Diretor da Escola Estadual Visconde de Araguaia, sua esposa 

Zoraídez, a Professora Maria Solange e toda a comunidade presente. Após a segunda 

Secretária efetuou a leitura da Pauta do Dia, em que constavam: Projeto de Decreto 

Legislativo nº001/2012, que dispõe sobre a aprovação das Contas Públicas do Prefeito 

Municipal de Coxilha referente ao exercício de 2010, o Senhor Presidente pediu aos 

Senhores Vereadores se concordavam colocar o Projeto em votação na presente Sessão, 

todos concordaram. Logo em seguida foi efetuada a leitura da Indicação 006/12, em 18 

de dezembro de 2012, de autoria dos Vereadores: Miltom dos Santos Amarante, 

Antonio Antunes da Silva, Regina Salete de Mello, Fernando de Albuquerque Rúbia 

Mara Dal`Maso, Rosane Crespi, Claudecir Bernieri, Valdemar Seidler e João Nildo 

Borba Teixeira, o Senhor Presidente colocou que no dia 12 de dezembro foi realizada 

Pré Audiência, reunindo-se todos os membros das diretorias das Capelas do interior 

juntamente com os representantes das Igrejas de Coxilha, ficando acordado os 

percentuais descritos na Indicação, mencionou ainda que os valores sejam repassados as 



 

 

Comunidades será necessário o encaminhamento de um Projeto de Lei do Executivo. O 

Senhor Presidente relatou que no dia 18 de dezembro, ocorreu Audiência Pública na 

Câmara, em que várias pessoas da comunidade participaram. Também pediu aos 

Senhores Vereadores se concordavam colocar a Indicação em votação na presente 

Sessão, todos concordaram. Após, o Senhor Presidente passou para a da Ordem do Dia, 

colocando em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nº001/2012, não houve 

manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Em seguida passou para o 

período de discussão a Indicação 006/12, em 18 de dezembro de 2012, não houve 

manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Logo após a segunda 

secretária efetuou a leitura do Parecer nº043/12 da Comissão Geral de Pareceres e 

Parecer nº 042/12 da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas que tratam do 

Projeto de Lei nº1.395/12, 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 quinze 

dias, sendo aceito o pedido pelo Senhor Presidente. Em seguida passou para o período 

de discussão o Projeto de Lei nº1.396/12, não houve manifestações e em votação 

obteve Aprovação Unânime. Em discussão o Projeto de Lei nº1.403/12, o Vereador 

Miltom dos Santos Amarante pediu Vistas ao Projeto por dez dias, sendo aceito o 

pedido pelo Senhor Presidente. Após a segunda secretária efetuou a leitura do Parecer 

nº057/12 da Comissão Geral de Pareceres e Parecer nº 055/12 da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas que tratam do Projeto de Lei nº1.407/12, 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 obteve Aprovação Unânime. Em seguida foi efetuada a 

leitura do Parecer nº059/12 da Comissão Geral de Pareceres e Parecer nº 057/12 da 



 

 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas e Parecer n°002/12 da Comissão de 

Obras e Nomenclaturas de Ruas que tratam do Projeto de Lei nº1.409/12, 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 obteve Aprovação Unânime. Após, o Senhor Presidente 

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

Vereador cumprimentou a todos os presentes, elogiando a atitude da Câmara de 

Vereadores pela Indicação nº006/12, que será encaminhada ao Senhor Prefeito, para que 

repasse os percentuais definidos na Indicação as Comunidades, ponderando que dentro 

das possibilidades do Senhor Prefeito, pois este também tem que encerrar suas contas 

no final do ano. O Vereador agradeceu a todos os representantes das Comunidades que 

se fizeram presentes para discutirem sobre os percentuais, e na qualidade de Presidente 

da Capela São João Batista, relatou que ocorreram discussões sobre a questão do 

percentual destinado a Capela, em que enalteceu a questão, tornando-a produtiva, e 

ainda ponderou que na cidade concentra mais de 50% (cinquenta por cento) do total da 

população do Município, com diferentes religiões e credo, mencionando que a Igreja 

São João Batista não é somente dos católicos, mas sim serve a todos que estejam 

interessados no crescimento da comunidade, mencionando que crescer significa também 

ir as missas, fazer algo em prol do bem comum, e geralmente as pessoas não reservam 

um tempo ou deixam de seus afazeres para melhorarem suas comunidades, e o Vereador 

deixou um abraço a aqueles que de uma forma ou outra se dedicam por suas 

Comunidades muitas vezes deixando suas famílias, seus compromissos particulares. E 

sobre o valor destinado à doação as Comunidades, o Vereador ponderou que será muito 

bem vindo, assim como no ano anterior a Capela São João Batista já recebera uma parte 

do valor, e para a conclusão da obra do salão realmente se faz necessária a doação, pois 



 

 

com o crescimento da cidade também era preciso a construção de um salão maior e 

consequentemente com despesas e exigências legais maiores, agradecendo todos que 

participaram, mostrando a manifestação da sociedade, dando amparo ao Senhor Prefeito 

para que a verba seja repassada as Comunidades, e acredita que o Senhor Prefeito 

atenda a Indicação feita. E, para finalizar, o Vereador agradeceu o Comandante Luis 

Fernando pelo brilhante trabalho realizado no Torneio de Tiro de Laço no Parque de 

Eventos Municipal, nos mostrando o livre acesso que possui dentro da Corporação da 

Brigada trazendo entre doze e quinze Brigadianos por dia de Passo Fundo para garantir 

a segurança, a ordem e a tranquilidade no evento, desejando muito sucesso em seu 

trabalho no Município. O Senhor Presidente mencionou que endossa as palavras do 

Vereador Claudecir, e acrescentou que a Indicação teve o apoio de todos os Vereadores 

e irá encaminhá-la ao Prefeito Municipal, e, também disse que os Vereadores são 

sabedores das dificuldades que as Comunidades enfrentam, portanto, a Indicação é uma 

maneira de apoiá-las, dar forças para que se mantenham, destacando a importância da 

Capela São João Batista que faz um trabalho social no Município, e ainda o Salão é 

usado para diversos eventos de Coxilha, por isso, considera o repasse de valores as 

Comunidades um investimento, e colocou que se sente muito grato com todos os 

Vereadores que de uma forma ou outra apoiaram a Indicação. Em seguida o Senhor 

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

na Tribuna Livre. O Vereador cumprimentou a todos os presentes, mencionando que é 

favorável a Indicação de repasse de valores as Comunidades, porém coloca que esta 

triste, pois a doação feita da Câmara no ano de 2011 de R$7.500,00 (sete mil e 

quinhentos reais) não chegou até as comunidades, onde os Projetos foram 

encaminhados para o Secretário José Luiz Vicenzi, eleito Vice-Prefeito, e na época 

disse que iria pensar na possibilidade de fazer as doações, e já se passou um ano e não 



 

 

as fez, e o Vereador ainda desejou que essa doação aprovada na Indicação deste ano seja 

repassada as comunidades e a Capela São João Batista, mas não tem muita esperança já 

que o Secretário não cumpriu com a palavra empenhada com a comunidade em 2011, e 

pouco cumpre com a palavra, e também por se tratar de final de mandato. O Vereador 

também colocou que Coxilha esta abandonada, falta muita coisa, não adianta reclamar, 

notificar a Prefeitura, relatando que na semana que passou aconteceu um acidente no 

Pórtico de Coxilha, sendo que já foi notificado pela RGE para que seja retirado o 

Pórtico do local, pois esta muito próximo dos cabos da rede elétrica de alta tensão, 

devido ao temporal com ventos fortes os cabos caíram sobre o Pórtico e sobre o asfalto 

e entraram em curto circuito abrindo buraco no asfalto, queimando grama e os postes de 

energia elétrica, e graças a Deus não caiu em cima de pessoas ou veículos, 

principalmente em ônibus que transportam crianças e passam frequentemente no local, e 

o Prefeito não toma providências e espera que o próximo prefeito eleito seja mais 

prestativo com as pessoas. Para finalizar, o Vereador comentou sobre as contas do 

Executivo, no ano de 2010 foi aprovada pelo Tribunal de Contas, e as de 2009 não 

foram aprovadas, e estão em Brasília aguardando julgamento, mencionando que não 

foram aprovadas devido a grande número de irregularidades, considerando vergonhoso 

para o Município, citando como exemplo compra de remédio irregular, contratação de 

pessoas irregular, questionando os futuros Vereadores se aprovarão as próximas contas 

do Executivo. 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 

24 de Dezembro de 2012, segunda-feira, às 09h00min, da qual foi lavrada a Ata esta 

que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


