
 

 

ATA N°. 976 DO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e quatro dias do mês de dezembro de dois mil e doze às nove horas reuniram-

se os senhores Vereadores: Claudecir Bernieri, Fernando Albuquerque, João Nildo 

Borba Teixeira, Miltom dos Santos Amarante, Regina Salete de Mello, Rosane Crespi, 

Rosane da Silva, 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 975 de 18 de 

dezembro de 2012, que depois de lida e submetida à apreciação foi Aprovada por 

Unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente agradeceu a presença do Sargento Luis 

Fernando, colocando que é uma honra recebê-lo na Casa, e ainda mencionou que após o 

término da Sessão o Sargento falará com os Vereadores. Logo após, o Senhor 

Presidente abriu espaço para inscrições à Tribuna Livre, as Vereadoras Rosane Crespi, 

Regina Salete de Mello, Rosane da Silva e os Vereadores Valdemar Morello Seidler, 

Miltom dos Santos Amarante, Fernando de Albuquerque solicitaram inscrição. O 

Senhor Presidente mencionou que houve muitos inscritos à Tribuna por se tratar da 

última Sessão da atual Legislatura e poucos Vereadores concorreram a reeleição apenas 

três e dois se reelegeram.  Após a primeira Secretária, Rosane da Silva, efetuou a leitura 

da Pauta do Dia, em que constavam: Projeto de Resolução N°003/2012, que dispõe 

sobre a aprovação do Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito pela Resolução 

nº002/2012. Prosseguindo, o Senhor Presidente passou para a da Ordem do Dia, 

colocando em discussão Projeto de Resolução N°003/2012, a Vereadora Regina Salete 

de Mello colocou que ficou com dúvida sobre a questão dos documentos do concurso 

ter vindos pelo correio, questionando a quem veio destinado, ao Senhor Presidente, 

mencionando que ficaram lacunas e falhas nas informações, pois abriram a 

correspondência e não tinha pessoas junto no momento, e também pelo fato das canetas 



 

 

azuis, a Vereadora ficou com dúvidas, e espera que seja esclarecido pelo Ministério 

Público, já que o encaminharam a documentação. O Senhor Presidente colocou que a 

correspondência veio a ele e tinha obrigação de abri-la, e mais esclarecimentos quem 

deveria dar era a Presidente da Comissão de Inquérito, Vereadora Rosane Crespi, e esta 

colocou que não houve fraude nos documentos, e já foram encaminhados ao Ministério 

Público, e o Presidente da Casa tem que receber e abrir as correspondências. A 

Vereadora Regina Salete explicou que tem dúvidas por isso questionou, e ponderou que 

talvez não entenda, talvez seja “burrinha”, e colocou que a Vereadora Rosane Crespi 

não precisava se ofender. A Vereadora Rosane Crespi colocou que não se trata de 

inteligência e sim de boa vontade de entender as informações, e mencionou que não se 

ofendeu com as colocações da colega Vereadora. Em votação, o Projeto de Resolução 

N°003/2012, foi Aprovado por Unanimidade. Após, o Senhor Presidente solicitou a 

Vereadora Rosane Crespi que ocupasse seu espaço na Tribuna Livre. A Vereadora 

cumprimentou a todos os presentes, colocando que após oito anos esta saído da Casa, 

não concorrendo mais como Vereadora porque assim não queria, mas concorreu a 

Prefeita, não se elegeu, porém sai de cabeça erguida, sentindo-se vitoriosa, por ter feito 

uma campanha limpa, sem perseguições, injurias, não agredindo ninguém, não foi 

necessário ir as casas dizer que alguém estava morrendo, com câncer, que estava 

cassada, como algumas pessoas fizeram no último dia da campanha eleitoral, inclusive 

apresentando cópias forjadas da cassação com assinatura do juiz, ponderando que não 

foi cassada e nem recebeu nenhuma intimação, apenas o que aconteceu foi o 

recolhimento do material da campanha, pois houve denuncias que não havia CNPJ e 

tiragem, mas constava no material. Ainda a Vereadora mencionou que não agrediu mas 

foi agredida e que respeita as urnas, pois foi a vontade do povo, e sai da Casa e pode 

cumprimentar qualquer pessoa, sem vergonha, sem ter nada a temer, e não menospreza 



 

 

ninguém na Casa, pois as pessoas são como são, e devem ser respeitadas, ninguém pode 

duvidar de sua dignidade, atitudes que tomou na Casa ou na rua, as pessoas devem ser 

julgadas como seres humanos, com o que se faz pela comunidade, não visando lucro 

próprio ou benfeitorias e cargos dentro da Prefeitura, e gostaria de ver a cidade melhor e 

infelizmente não vê isso, relatando que há pessoas que estão transferindo o título 

eleitoral para Passo Fundo por não aguentarem mais ver Coxilha na situação que esta, e 

ela afirmou que não vai transferir seu título, apesar de ter condições de fazê-lo, mas 

considera-se Coxilhense, nasceu no Município, e sonha com uma Coxilha melhor, 

responsável, que eleja pessoas responsáveis, que não pense somente em seus próprios 

“bolsos”, mas pessoas que querem Coxilha melhor, que atendam as crianças 

necessitadas, relatando que trabalhou no Projeto Viver, e foi convidada voltar a fazer o 

trabalho voluntário que desenvolvia, ponderando que não se encontra em condições de 

voltar, e apoia o trabalho do Sargento Luis Fernando, pois essas crianças necessitam 

muito de apoio, por se tratarem de crianças carentes, deprimidas e por terem problemas 

em casa como bebidas e agressões, esperando que o Município desenvolva um bom 

trabalho nas escolas e façam um turno integral, com esporte lazer e com melhor 

qualidade de vida para eles. Para finalizar, a Vereadora colocou que durante o tempo 

que esteve na Casa fez um trabalho que considerou importante, não foi muitas vezes à 

Tribuna, pois não é uma mulher de muitas palavras, mas sim de ação. Em seguida o 

Senhor Presidente solicitou a Vereadora Regina Salete que ocupasse seu espaço na 

Tribuna. A Vereadora saudou a todos, colocando que faziam nove meses que estava na 

Casa, e três anos que fez parte do Executivo, como Secretária da Agricultura e teve 

oportunidade de trabalhar um ano com o Presidente da Casa quando era Secretário do 

Meio Ambiente, foram bons parceiros, e agradeceu todos os colegas Vereadores e 

considerou importante a participação todos na Casa, e ainda mencionou que após as 



 

 

eleições foi convidada a voltar a Secretaria da Agricultura, mas preferiu ficar na Casa. A 

Vereadora deixou um abraço a todos, pediu desculpas se feriu ou ofendeu alguém, 

colocando que não era sua intenção, mas todos são seres humanos podendo errar e 

acertar e desejou aos novos Vereadores conduzam bem a Casa, e Deus que conduz as 

nossas vidas, pediu ao Vereador Miltom e ao Vereador Fernando que trabalhe pelo bem 

estar da comunidade e parabenizou-os, também mencionou o Vereador Antônio 

Antunes da Silva que foi eleito e é do seu partido PMDB. A Vereadora agradeceu aos 

Projetos aprovados na época em que fazia parte do Executivo, colocando que ocorreram 

erros, mas também acertos, e ainda mencionou que na Casa todos são companheiros e 

no futuro não tem como prever politicamente quem serão aliados, portanto não se 

podem agredir uns aos outros, além de se tratar de final de ano, Natal, nascimento de 

Cristo, e que seja comemorado o aniversariante que é Jesus Cristo, para que haja na 

cidade, no interior, Municípios vizinhos paz e tranquilidade, e que floresça o lado 

humano e social em cada um de nós, e agradeceu a todos os funcionários da Câmara 

pela compreensão, e desejou um Feliz Natal e um ano novo repleto de felicidades, 

alegrias e paz e de muita harmonia, e que em cada um de nós Deus cresça. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Rosane da Silva que ocupasse 

seu espaço na Tribuna. A Vereadora cumprimentou os presentes, relatando que esteve 

afastada alguns meses da Casa por motivo de doença, e agradeceu a comunidade 

Coxilhense pelos 929 votos que obtiveram juntamente com a candidata a Prefeita 

Rosane Crespi, não foram vitoriosas, mas considerou uma grande experiência, pois 

eram duas mulheres e apenas dois partidos aliados PP e Democratas, mas o povo não 

quis que se elegessem, e espera que a nova administração faça um bom trabalho por 

Coxilha, que vejam o que a cidade precisa, emprego, saneamento básico e 

principalmente mais humanização com os funcionários, agradeceu as pessoas que nela 



 

 

acreditaram em 2008 quando concorreu pela primeira vez a Vereadora sem nenhum 

recurso, fazendo sua campanha a pé, mas obteve êxito, e com certeza não decepcionou 

seus eleitores e sairá da Casa de cabeça erguida, em que todas atitudes que tomou na foi 

para o bem da Casa, não beneficiando um ou dois, e não se arrepende de nenhuma de 

suas atitudes afirmando que as faria novamente, muitos não gostaram de suas atitudes a 

olham de modo diferente, mas nem “Jesus Cristo agradou a todos” e não seria ela 

simplesmente humana que agradaria, sai da Casa com a certeza que realizou todos os 

trabalhos que um Vereador deve realizar, Projetos, Indicações, Proposições, Pedidos de 

Informações, embora muitos não foram respondidos, Projetos de Leis muitos foram 

sancionados e alguns não saíram do papel não conhecendo o motivo, e para ela para  

Vereador não basta Legislar e sim fiscalizar e isso ela fez muito bem, quando teve 

dúvidas foi atrás de esclarecê-las e muitos a criticam, intitulando-a como a “Vereadora 

do Ministério Público”, afirmando que muitas vezes foi sim ao Ministério, pois quando 

nada se faz no Município tem que ir em busca de soluções, e não se arrepende, podendo 

sentir na pele as consequências mas faria tudo novamente para o bem de sua cidade, 

pois é aqui que nasceu, cresceu e continuará residindo, e é funcionária pública 

concursada há nove anos e é sabedora da profissional que é, faz seu trabalho bem feito, 

e ninguém pode dizer que em seu trabalho faz diferença de atendimento às pessoas, 

respeita tudo e a todos como gostaria que fizessem com ela, ainda ponderou que deixou 

a desejar também, mas quem não deixa, mas sempre agiu na Casa pensando no bem. 

Sobre o concurso, a Vereadora mencionou que ficaram lacunas, principalmente no 

depoimento das duas pessoas concursadas, quando questionadas se alguma delas que 

cor era a caneta, elas sabiam sim que era cor preta e por que não responderam com esta 

cor, mas isso não é ela quem vai decidir e sim o Ministério Público, porque toda a 

documentação do concurso ela pessoalmente entregou ao Ministério Público, e ainda 



 

 

relatou que em 2011 ela mesma realizou o concurso e quando soube da fraude ela e o 

atual Presidente da Casa levaram a documentação em mãos ao Promotor, e dois dias 

antes das eleições foi publicado uma matéria em um “jornaleco” de quinta categoria, 

acusando a “tal Vereadora Rosane” assinado por alguns Vereadores, ainda, de acordo 

com o jornal tiravam toda a responsabilidade dos outros e colocando nela, questionando 

o porquê dessa atitude, se algum dos Vereadores foram verificar de quem era a 

responsabilidade, pois ela não corre de suas responsabilidades e se fosse irresponsável 

não daria sua “cara a tapa”, pois tinha pessoas que realizaram concursos que faziam 

parte de seu vínculo familiar e de amizades, mas essas pessoas não passaram no 

concurso, mas disse que não critica ou julga as pessoas, pois o único que pode é Deus, e 

sabe que um dia a verdade virá a tona, e vai mostrar quem é quem nessa cidade, não há 

mal que sempre dure e bem que não se acabe, e sai da Casa de cabeça erguida tem a 

consciência limpa que não teve nada haver com isso e que seu trabalho fez, conforme 

exigência do Tribunal de Contas realizar concurso, e talvez responderá por algo correto 

que fez. A Vereadora também relatou que durante seu afastamento por motivo de 

doença foi convidada a realizar um trabalho voluntário na Hospedagem Vergueiro de 

Passo Fundo, inclusive hospeda quatro pessoas de Coxilha, mas para sua surpresa 

pessoas de Coxilha foram lá investigar querendo saber se a Rosane da Silva trabalhava 

no local, acreditando que a esta pessoa não conhece trabalho voluntário, não conhece o 

que é doações, no mínimo essa pessoa é um “pau mandado”, não tem caráter, podia ter 

perguntado a ela ao invés de fazer plantão em frente à hospedagem, e, ainda, a 

Vereadora afirmou que esteve lá sim, não trabalhando, mas fazendo uma doação, 

conhecendo o local, como Vereadora acredita que os Vereadores deveriam ir lá 

conhecer, pois abriga pessoas do Município. Ainda, a Vereadora relatou que quando 

chegou em casa ligaram para dizer que havia pessoas de sua cidade que foram investigar 



 

 

na hospedagem sobre ela, indagando uma funcionária do local, mencionando que estaria 

fazendo uma investigação para a Prefeitura de Coxilha. Relata que por coincidência a 

filha do Vereador Valdemar Morello Seidler trabalha no local, questionando se havia 

necessidade de fazer isso, afinal são colegas, e moram na mesma cidade, e se reportando 

ao Vereador Claudecir disse que haviam sido colegas por duas vezes, mas a Vereadora 

coloca as palavras que seu pai diz “eu morro e não conheço as pessoas o seu caráter”. 

Afirmou que foi convidada para trabalhar na hospedagem, porém, estava de atestado, 

mas no momento não esta mais, mencionou que conhece várias pessoas que estão de 

atestado da Prefeitura e estão trabalhando em outros locais, não seria dois ou três dias 

que irão manchar sua reputação, sobretudo, se tratando de um asilo, de pessoas idosas, 

onde algumas não enxergam pessoas que trabalharam a vida inteira e hoje estão jogadas 

lá, portanto, deveriam se informar antes de “jogar pedra no telhado dos outros”, quem 

tem “telhado de vidro”, quer exemplo deve fazer melhor, quer ser correto deve fazer 

mais correto que os outros, pois sabe que a pessoa que investigou não dá bons exemplos 

na cidades, faz uso do carro da Prefeitura para levar pessoas a Passo Fundo, inclusive 

usou o carro para buscar uma paciente na hospedagem para fazer empréstimo e 

procurações para familiar, sem a permissão do dono da Instituição, mas jogar pedra no 

“telhado do vizinho” é bom desde que não tenha “rabo grande”, pois quando tem “rabo 

grande” deve enrolar e colocar no meio das pernas, só deve criticar quem não tem nada 

a esconder, aquele que tem deve ficar bem quieto. Para finalizar, a Vereadora desejou a 

todos Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, e uma boa gestão aos novos Vereadores em 

2013, que façam por Coxilha, e que a nova gestão a surpreenda de forma positiva 

porque infelizmente a atua a surpreendeu de forma negativa, apesar de ter tido coisas 

boas, teve muitas coisas ruins e erradas, citando o exemplo da Rua que abriram em 

frente de sua casa há seis meses e até o momento não colocaram uma carga de brita, e 



 

 

quando chove dificulta a entrada, relatando que várias vezes ligou ao Secretário de 

Obras, e este promete sempre que amanha irá, questionando se não há britas na 

Prefeitura ou não tem recursos para comprá-las, diante disso poderiam ter deixado como 

estava, e mencionou que apenas quer seus diretos de cidadã Coxilhense porque paga 

seus impostos e aqui ela reside, e quer ser respeitada, pediu ainda desculpas a quem ela 

ofendeu e não guarda mágoas de ninguém, pois se deve falar dentro da Casa que é o 

espaço do Vereador, e falar olhando no olho e quando sair fora pode sair abraçados, 

afinal são nove cabeças pensantes e não precisam pensar igual cada um tem sua opinião, 

mas é necessário respeitar-se, porém muitos na Casa não sabem o que é respeito, e não 

souberam separar Vereador de pessoa, depois se pronunciava na Tribuna, tinha colegas 

que não olhavam em sua cara, mas estava cumprindo com o seu papel de Vereadora, 

admirando aqueles que discutiram com ela e depois saíram e conversavam e rindo, 

levantando a hipótese de como seria se ela não cumprimentasse, virasse a cara as 

pessoas que votaram em outro candidato a prefeito, teria que parar de cumprimentar 998 

pessoas, a partir do momento que se acabarem com as “picuinhas” é que a cidade irá 

crescer, os Vereadores poderão se matar dentro da Casa, mas fora devem trabalhar pelo 

Município. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Valdemar Morello 

Seidler que ocupasse seu espaço na Tribuna. O Vereador saudou a todos em especial ao 

Sargento Luis Fernando, inicialmente discorreu sobre a questão da CPI, acreditando que 

no momento em que foi colocada em votação ocasionou desespero, sentiu um clima 

ruim, mas deixou claro que não se preocupa com a CPI, e sim com o seu andamento, e 

não porque esta saído da Casa deseja que para a CPI, ela deve e tem que ser apurada, 

não devem pensar que a CPI não vai doer na pele de alguém em Coxilha, com certeza 

vai doer, em sua opinião a CPI esta praticamente decidida, ouve fraudes e têm culpados, 

e pediu que quando o Promotor Público apurar os fatos ele quer informações, deixando 



 

 

um apelo aos dois Vereadores que irão continuar na Casa para que reabram a CPI no 

próximo ano, pois tem certeza que irão colher frutos, não irá ser o que estão pensando, 

trará muitas surpresas. Também agradeceu o Sargento Luis Fernando pelo trabalho que 

esta desenvolvendo juntamente com os demais componentes da Brigada em Coxilha, 

ponderando que com a sua chegada ao Município, houve uma transformação da “água 

para o vinho”, melhorando 99,9%, melhorando as condições de vida da cidade, 

parabenizando o Sargento e a Brigada Militar, e pediu que não desistissem de Coxilha, 

colocando que não será mais Vereador, portanto não irá mais à Tribuna cobrar 

mudanças na Brigada, como fez no decorrer do ano, e felizmente foi feita mudanças, 

não sabe se devido sua pressão Coxilha mudou. Aos colegas Vereadores, relembrou-os 

que 20 anos se passaram e ele esteve na Casa, e com sinceridade disse que nesses 20 

anos o pior andamento da Câmara foi neste de 2012, cheia de problemas e brigas e 

fofocas, mencionando sentir vergonha em dizer que fazia parte da Casa, mas acredita 

que se deve brigar de cabeça erguida e depois não ir se bajular, cada um tem sua opinião 

e toma atitudes como quiser, e não volta atrás do que falou, a ainda acrescentou que esse 

último ano de Câmara entrou na história no Município pelo que foi feito, se 

preocupando muito em parar o Município, ponderando que o Município não foi bem 

mas poderia ter sido melhor se os Vereadores tivessem  dado sustentação, inclusive ele 

os demais Vereadores poderiam ter ajudado mais. O Vereador também relatou que fez 

um Pedido de Informação à Casa e até o momento não foi respondido, e ainda cobram e 

comentam que o Executivo não responde aos Pedidos de Informações, e diante disso, irá 

comunicar ao Promotor Público sobre o fato de não obter resposta ao seu Pedido, sendo 

esta a primeira vez que irá recorrer ao Promotor Público e com certeza alguma coisa 

será feita. Ainda, o Vereador disse estar surpreso com o que ouviu no programa da 

rádio, em que o Prefeito falou que iria fechar o ano com as contas em dia, ao contrário 



 

 

de que se comenta dentro da Câmara, mas como não tem acesso às contas, portanto, não 

sabe se é verdadeira a informação, e parabenizou-o se consegui fechar em dia suas 

contas. No próximo ano o Vereador colocou que irá assistir às Sessões, quer aprender 

algo novo, pois não aprendeu e nem sabe tudo, e após 20 anos está saindo da Casa de 

cabeça erguida com muitos amigos e muitos inimigos, afirmando que não tem medo de 

ninguém de nem é melhor que outras pessoas, trabalha e anda de cabeça erguida, 

continuará residindo em Coxilha, pediu desculpas a todos, pois se considera “bocudo”, e 

não precisa de elogios por seus acertos, desejou um Feliz Natal e Próspero Ano Novo e 

que a próxima administração e Vereadores que tenham sucesso e que Deus os ilumine 

para desenvolverem um trabalho exemplar no Município, independente de partido 

político, e ponderou que depois de 4 anos se tiver a oportunidade de voltar à Casa, 

voltará, pois assim o deseja, e para finalizar deixou um abraço a todos. Após, o Senhor 

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

na Tribuna. O Vereador cumprimentou aos presentes, mencionando que há anos esta na 

Casa, no próximo ano fará 24 anos de participação política, pois sempre pensou e 

trabalhou pela Comunidade e as pessoas sempre apostarem nele e valorizam o trabalho 

dos Vereadores, e sempre vai à Tribuna defender o povo, relatando que quando criticava 

os erros da administração tinha Vereadores que defendiam a administração, mas o que 

esta errado deve ser criticado, independente do partido político. Comparando Coxilha 

com os Municípios Vila Lângaro, Mato Castelhano e Pontão, está atrasado, não se 

desenvolveu na mesma proporção, seria diferente se o Prefeito viesse a Casa para falar e 

discutir ideias e sugestões com os Vereadores, pois dez cabeças pensando valem mais 

do que uma, considerando o Prefeito atual um ditador, não respeita nem os Vereadores 

que o apoiam e os fazem de palhaços, relatando como exemplo a pintura da cidade que 

não consulta opiniões e pinta da cor do PDT, amarela, vermelha e azul, por isso que a 



 

 

cidade esta nessa situação. O Vereador pediu desculpas se ofendeu alguém, mas se 

considera um soldado assim como o Sargento Luis Fernando, pois é pago para fiscalizar 

as contas do Município, e o Sargento para fiscalizar a ordem e segurança, discorrendo 

ainda, que não passa a “mão na cabeça” dos Secretários, nem de ninguém, não 

interessando a posição política, quando estão cometendo erros deve ser chamada a 

atenção, pois os Vereadores são pagos para fiscalizar, e ainda o salário de R$1.500,00 

“qualquer lavadeira ganha”, e infelizmente passaram-se 8 anos e o Município não 

cresceu, sendo que nenhuma empresa quer se instalar, e para comprar o povo 

Coxilhense tem que ir a Passo Fundo ou Tapejara por falta de empresas e comercio, 

relatando que uma empresa que se instalaria no Município e geraria 18 empregos diretos 

desistiu e irá se instalar no Município de Estação, devido a falta de interesse do Prefeito 

que fugia das conversas com o proprietário, inventando desculpas que estaria viajando, 

quando na verdade estava na Prefeitura escondido. Para finalizar, o Vereador desejou 

Feliz Natal e Próspero Ano Novo, e que o Município cresça e que as pessoas possam se 

sentir mais felizes e seguros em Coxilha, com o auxílio da Brigada Militar e com o 

trabalho do Sargento Luis Fernando, e que os Vereadores deverão se unir e trocar ideias 

e que o próximo Prefeito os procurem para ouvir sugestões. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou ao Vereador Fernando de Albuquerque que ocupasse seu espaço na 

Tribuna. O Vereador saudou aos presentes, mencionando que a Brigada Militar de 

Coxilha esta desenvolvendo um excelente trabalho com a vinda do Sargento Luis 

Fernando, sendo que ainda há coisas que devem ser melhoradas no sentido do Poder 

Executivo dar mais suporte e auxílio à Brigada. Agradeceu ao povo que acreditou nele 

há 4 anos quando era novidade no Município, em que muitos dizem que ele caiu de 

“paraquedas” em Coxilha e mesmo assim elegeu-se, e nesse ano candidatou-se 

novamente e se elegeu, agradecendo aos colegas Vereadores, mencionando que não tem 



 

 

mágoas com ninguém, e se aconteceram algumas discussões ficaram dentro da Casa, 

pois cada um defende seus ideais, e pensa de maneira diferente, considerando as 

discussões um aprendizado, ponderando também que quanto maior o conhecimento 

mais dúvidas surgem, e desejou um Feliz Natal e Próspero Ano Novo para os 

funcionários da Casa. O Vereador Claudecir Bernieri pediu o uso da palavra, 

cumprimentou aos presentes, também elogiou o trabalho da Brigada em Coxilha, e 

mencionou que não se inscreveu na Tribuna para não estender a Sessão, e agradeceu a 

oportunidade apesar do pouco tempo que esteve na Casa, fazendo mais do que fiscalizar 

ajudando a administrar, buscar recursos para o Município, relatando o pedido que fez ao 

Executivo para efetuar convênio com o Hospital Municipal de Passo Fundo e quando 

chegou à Casa demorou setenta dias para ser colocado em votação, mas infelizmente a 

população não enxergou, pois colocou seu nome a disposição nas eleições para 

Vereador e não foi eleito, também relatou que fizera Pedido para aquisição de uma 

ambulância nova, através de um Projeto que encaminhou ao Deputado Diógenes 

Basegio para o Governo Estadual, e os R$100.000,00 (cem mil reais) já estão nos cofres 

públicos esta faltando o Município dar a contrapartida, e o comunicaram que janeiro ou 

fevereiro a ambulância virá, assim o Município terá duas ambulâncias. E quanto ao 

comentário feito pela Vereadora Rosane da Silva, o Vereador colocou que tem caráter, e 

esteve na Hospedagem para levar uma cesta de Natal e claro que o carro foi identificado 

por ser da Prefeitura Municipal, e uma enfermeira comentou com ele que havia bastante 

pessoas de Coxilha no local, e não entende o motivo porque a  Vereadora esta o 

acusando e ainda afirmou que não tem “telhado de vidro”, não se elegeu, e continuará 

trabalhando, pois trabalha bem e não pisa nem agride ninguém. Retomando a palavra o 

Vereador Fernando de Albuquerque, mencionou que gostaria de ver além do Vereador 

Valdemar, mas todos os demais Vereadores presentes nas Sessões. A Vereadora Regina 



 

 

Salete pediu o uso da palavra, mencionando que se fará presente nas Sessões no 

próximo ano, e quando se usa as palavras “ditador, lavadeira, palhaço”, é engraçado de 

ouvir essas palavras, pois se fosse tão ruim assim a atual administração de Coxilha os 

candidatos da posição não seriam eleitos, o Prefeito não teria feito um sucessor, e como 

Secretária da Agricultura reponde pelos seus atos, e quando elegeram o atual Prefeito 

todos estavam coligados e apoiaram na época, e é muito fácil “jogar pedras” e 

mencionou a parábola que “só se joga pedras em árvores que dão frutos”, e espera que 

os eleitos tenham sucesso. Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Fernando 

colocou que a Vereadora Regina foi companheira, e continuará, pois tem chances por 

ser a primeira suplente, ou de ficar na Câmara ou assumir uma Secretaria, pois tem 

competência para tal, e para finalizar, o Vereador desejou sucesso no ano de 2013 para 

todos com muita paz, saúde, alegrias e prosperidade. Logo em seguida, o Senhor 

Presidente solicitou a primeira Secretária que assumisse a Presidência da Casa para que 

ele fizesse uso da Tribuna. Assumindo a Presidência, a Vereadora solicitou ao Vereador 

João Nildo que ocupasse seu espaço na Tribuna. O Vereador cumprimentou todos os 

presentes, dizendo que o dia era especial, estavam encerrando a Legislatura de quatro 

anos, considerando uma grande experiência sua participação na Casa, pois sempre fez 

política porque gosta, com coração, e a considera importante, ponderando que foi um 

Vereador que cobrou e questionou ao Executivo, e fez da maneira que julgava certa, 

correta, inclusive gerando talvez uma má impressão de sua pessoa como Vereador, mas 

em seu ponto de vista o Prefeito não foi um bom administrador, porém considera o 

Senhor Prefeito uma pessoa muito educada, e admira muito pessoas educadas, apesar 

das criticas e questionamentos que fez, ele nunca deixou de cumprimentá-lo, e também 

colocou que respeitou o Prefeito, afinal se tratava de uma autoridade do Município. O 

Vereador colocou que sairá sem inimigos, pois nunca teve, e se trata de uma palavra 



 

 

inadequada, apenas há pessoas que discordam de suas ideias, de sua forma de agir e de 

ser, e na Casa cada Vereador têm suas qualidades, seu jeito, e ele como Vereador jamais 

questionará e cobrará dos colegas o modo como fazem política, o importante é 

praticarmos a verdade e agirmos de forma correta, com seriedade e honestidade. O 

Vereador falou sobre os colegas, começando pela Vereadora Rúbia, que apesar de 

alguns desentendimentos ele a admira, ela sempre esteve apoiando o trabalho da Casa, 

inclusive na Consulta Popular ela foi à busca de votos, e na Audiência Pública ela 

esteve presente, portanto, seu trabalho foi voltado para a comunidade, e agradeceu sua 

posição política. Sobre o Vereador Valdemar, ponderou que tem seu estilo próprio, 

tiveram divergências, mas não o considera inimigo, e é necessário entender as pessoas e 

perdoá-las. Sobre a Vereadora Regina Salete, mencionou que foram colegas de na época 

em que era Secretário do Meio Ambiente, embora muitas vezes não concordar com as 

ideias dela, mas foi companheira, sempre que necessitou ela o ajudou. Sobre o Vereador 

Claudecir, considera-o Vereador do dialogo. Sobre o Vereador Fernando comentou que 

apesar de disputarem a Presidência, nunca se insultaram e sempre se respeitaram. Sobre 

o Vereador Miltom relatou que no início da administração tiveram divergências, mas foi 

companheiro, colega. Sobre a Vereadora Rosane da Silva e Rosane Crespi, discorreu 

que tinha compromisso com elas, pois o apoiaram para ser Presidente da Casa, porque 

ele gostaria ser o Presidente da Casa, portanto, se sentiu na obrigação de apoiá-las na 

candidatura a Prefeita e a Vice-Prefeita. Prosseguindo, o Vereador colocou que não é 

dono da verdade, teve erros e também acertos na Casa, deixou muitas coisas a desejar, 

talvez por falta de experiência, também agradeceu a Assessora Jurídica, Franciele que 

sempre foi colaboradora da Casa, sempre disponível, Vagner Negri atuante, com muita 

experiência, realizando seu trabalho com muita responsabilidade e seriedade, as 

funcionárias Sheila e Eliane que prestaram um bom trabalho, com muita 



 

 

responsabilidade, e alguns fatos que aconteceram ele mencionou que não foi de sua 

responsabilidade, a funcionária Manoela realizou seu trabalho com responsabilidade, 

não deixando nada a desejar com o sue trabalho. Também mencionou que não 

concorreu na última eleição porque assumiu sua profissão de professor, mas sempre 

atuará na política, pois se considera uma pessoa firme e que vai a luta para alcançar seus 

objetivos, e quando assume compromissos se dedica totalmente, agindo com 

honestidade e sinceridade, e continuará acompanhando as questões políticas e irá parar 

de fazer política somente quando morrer, e por ser dessa forma, falar o que pensa, agir 

com a emoção é criticado, mas o importante é ter dignidade, e cada Vereador age da 

maneira que julga correto,  e é a sociedade que julga. E sobre as contas do Município, o 

Vereador disse que tem absoluta certeza de que não irão fechar, mas é responsabilidade 

do Prefeito, assim como tudo que acontece de errado no Legislativo quem responde é o 

Presidente da Casa, deixando claro que não tem medo do Ministério Público e nem do 

Tribunal de Contas, pois todas as compras efetuadas foram com notas, sendo que na 

Casa não há muito com que se gastar além da folha dos Vereadores, tudo tem que ser 

feito de maneira correta e responsável porque hoje a cobrança e a fiscalização por parte 

de meios competentes são maiores, também com a evolução da informática muitas 

coisas na Casa deverão ser atualizadas e adequadas a realidade do Município, como por 

exemplo, a Lei Orgânica, mencionando que é uma tarefa para o próximo Presidente da 

Casa. Para finalizar o Vereador pediu desculpas se não usou as palavras adequadas e 

ofendeu alguns dos colegas, e agradeceu a todos. Em seguida a primeira Secretária, 

Vereadora Rosane da Silva devolve a Presidência para o Vereador João Nildo. 

Assumindo a Presidência, marcou a próxima Sessão para o dia primeiro de janeiro de 

2013, Sessão de Posse, às 10h00min, convidado os presentes para participarem, 

desejando que o Executivo e Legislativo sejam parceiros, afinal é na Câmara de 



 

 

Vereadores que se aprovam Projetos e traça o destino do Município. Ao final da Sessão 

o Sargento Luis Fernando prestou uma homenagem aos Vereadores entregando-os um 

certificado “Amigos da Brigada”. Como nada mais havia a ser tratado, o Senhor 

Presidente encerrou a Sessão, da qual foi lavrada a Ata esta que após lida e aprovada 

será assinada pelos seguintes Vereadores: 


