
 

 

ATA N°. 961 DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dez dias do mês de Setembro de dois mil e doze às dezoito horas e trinta minutos 

reuniram-se os senhores Vereadores: Aldoir Rocha de Andrade, Fernando Albuquerque, 

João Nildo Borba Teixeira, Miltom dos Santos Amarante, Regina Salete Hahn 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 960 de 04 de Setembro de 2012, que depois de lida, submetida à apreciação, a 

Vereadora Rosane da Silva solicitou Retificação da Ata, sendo aceita pelo Presidente da 

Casa. Após, retificada a Ata foi Aprovada por Unanimidade. O Senhor Presidente pediu 

aos presentes no Plenário respeito aos Vereadores, se não tiverem respeito aos 

Vereadores, pelo menos ao Poder Legislativo, relatando que na Sessão anterior pessoas 

se manifestaram, não cumprindo a Lei Orgânica do Município. Ainda, colocou que o 

dia e horário das Sessões podem ser determinados pelo Presidente da Casa, pedindo aos 

Vereadores para que leiam a Lei Orgânica e Regimento Interno. Esclareceu também que 

os Projetos que estariam “parados” na Casa não foram colocados em votação por falta 

de Requerimento. O Presidente diz concordar com a CPI nesta Casa, por isso, indaga 

aos Vereadores sobre que seria favorável, sendo que a Vereadora Rosane da Silva, 

Rúbia Dal’Maso, Valdemar Seidler, Regina Salete Mello, Aldoir Rocha de Andrade, 

Fernando de Albuquerque, Miltom dos Santos Amarante e Rosane Crespi se 

posicionaram Favorável a CPI, onde o Senhor Presidente solicitou um Requerimento à 

Mesa assinado por todos os Vereadores, para seja possível sua instalação. Dizendo, 

ainda, ser responsabilidade dos Vereadores fiscalizarem o Executivo e o Legislativo. 

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

Vereadores Fernando de Albuquerque, Salete Mello, Aldoir Rocha de Andrade e 



 

 

Miltom dos Santos Amarante solicitaram inscrições. O Senhor Presidente suspendeu a 

Sessão por cinco minutos para as Comissões apresentarem os Pareceres. Reaberta a 

Sessão, o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Rosane da Silva que efetuasse a 

leitura da Ordem do Dia, onde constavam: Parecer Nº 042/12 da Comissão Geral de 

Pareceres e Parecer Nº 041/12 da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, 

que tratam do Projeto de Lei Nº 1.394/2012, 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 foi Aprovado 

por Unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de 

Lei nº 1.366, de 16 de Março de 2012 que autoriza o Poder Executivo a abrir um 

Crédito Especial no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), destinado a 

Elaboração de Projeto para Instalação e Equipamentos Necessários na Implantação do 

Projeto de Vídeo Monitoramento (Câmeras de TV) nas vias públicas, e dá outras 

providências. Onde o Vereador Valdemar Morello Seidler se manifestou, colocando que 

faz seis meses que este Projeto está parado na Casa, indignado com a falsidade do 

Presidente em dizer que tem que ser feito um requerimento à Mesa para que os Projetos 

sejam colocados em votação. Em seguida, o Vereador Miltom dos Santos Amarante se 

manifestou, colocando que para fazer o levantamento para o Projeto para as Câmeras de 

Monitoramento o valor é de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), onde diz que este 

Projeto vai acontecer a mesma coisa que o levantamento de terrenos, para a colocação 

da fábrica de cimento. O Vereador disse, ainda que, conforme as informações do Jornal, 

a manutenção das Câmeras de Monitoramento é feita a cada três anos, e o valor é de 

aproximadamente R$100.000,00 (cem mil reais), à R$150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais) este dinheiro mais uma vez vai ir por “água abaixo”, pois o Município de Coxilha 

é pequeno e não têm marginais. Ainda em discussão o Projeto, a Vereadora Rosane 



 

 

Crespi se manifestou colocando que é contra este Projeto, pois no Município há outras 

prioridades, relatando que só para a elaboração do Projeto será gasto R$7.500,00 (sete 

mil e quinhentos reais), e depois mais a manutenção e ainda o valor das câmeras de 

monitoramento vai ser mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sugerindo que este 

valor fosse utilizado para equipar a Brigada Militar para proporcionar melhores 

condições de atendimento, considerando assim que este dinheiro seria mais bem 

aplicado. Ainda a Vereadora questionou se a Prefeitura tem condições de financeiras de 

realizar tal investimento, ou a Prefeitura fará apenas o levantamento e depois irá deixar 

engavetado o Projeto, pois salienta que ninguém é “burro”, sugerindo que a Prefeitura 

poderá ter que fechar as portas, pois talvez não tenha dinheiro para pagar os 

funcionários de acordo com as informações divulgadas no site da Prefeitura em seu 

Balanço Financeiro, ainda deixará dívidas para o próximo Prefeito, ponderando que 

deveriam pensar melhor ao invés de “jogar dinheiro pela janela”.  A Vereadora Regina 

Salete também se manifestou colocando que é favorável ao Projeto, e estando este há 

seis meses parado na Casa, e que esperem o resultado do levantamento para depois 

falarem sobre o custo das câmeras de monitoramento, e quanto a manutenção destas, 

poderá em três anos existir outros tipos de recursos. Não havendo mais discussão, o 

Senhor Presidente colocou o Projeto em votação, o qual foi Aprovado por 

Unanimidade.  Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de 

Lei nº1.365, de 16 de março de 2012 que inclui nova meta no PPA – Plano de 

Plurianual e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes, não houve 

manifestações, e em votação foi Aprovado por Unanimidade. Após, o Senhor 

Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº1.388, de 26 de junho de 2012 que 

dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público do Município, institui o 

respectivo quadro de cargos e funções e dá outras providências, não houve 



 

 

manifestações, e em votação obteve Aprovação Unânime.  Em seguida o Senhor 

Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei nº1.396, de 16 de agosto de 2012 

que autoriza o Poder Executivo a abrir no Orçamento Municipal de 2012, um crédito 

suplementar no valor de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais) destinado ao 

reforço de Dotações Orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores e dá outras 

providências. O Senhor Presidente explicou que o Projeto é para pagar contas da 

Câmara e a folha de pagamento. O Vereador Fernando de Albuquerque pediu Vistas ao 

Projeto para analisá-lo melhor, sendo aceito pelo Senhor Presidente, onde colocou que 

fica sobre a responsabilidade do Vereador. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a 

primeira Secretária que efetuasse a leitura do Parecer Nº 050/12 da Comissão Geral 

de Pareceres e Parecer Nº 049/12 da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, 

que tratam do Projeto de Lei Nº 1.389/2012, 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 foi Aprovado 

por Unanimidade. Após, o Senhor Presidente solicitou a primeira Secretária que 

efetuasse a leitura do Parecer Nº 051/12 da Comissão Geral de Pareceres, que trata 

do Projeto de Lei Nº 1.390/2012, onde a Comissão se posicionou Favoravelmente ao 

Projeto, em discussão o Projeto, o Vereador Miltom dos Santos Amarante pediu Vistas 

ao Projeto, pois em análise ao Projeto o Vereador diz que há falta de documentos, não 

há a avaliação técnica sobre o terreno, o pedido de Vistas foi aceito pelo Senhor 

Presidente. Em seguida o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Fernando de 

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

presentes, esclarecendo algumas colocações feitas pelo Presidente João Nildo na Sessão 

anterior, onde colocou que o Vereador Fernando fica sempre calado na Câmara e quem 

tem empresa no Município, então o Vereador Fernando explicou que não possui 



 

 

empresa em seu nome é apenas funcionário, e esta empresa tem cinco ônibus 

emplacados no Município, onde gera impostos e está em dia com Município, Estado e 

União, além de gerar empregos, ainda colocou que a empresa participou de uma 

licitação, estando apta a participar e ganhando por apresentar menor preço, além de 

gerar empregos e qualificar seus funcionários, citando como exemplo o Suplente de 

Vereador Claudecir Bernieri que foi funcionário da empresa. O Vereador ainda 

questionou se a empresa esta ilegal, sendo que já fora pedido de visto à empresa e 

inclusive já foi esclarecido. Também questionou o porquê dos Projetos ficarem tanto 

tempo parados na Casa, seria devido a vontade do Presidente de trabalhar muito como 

Vereador como ele sempre fala, onde este levou cinco legislação para se eleger, 

concorrendo quatro vezes e perdeu nas quatro, sendo uma em cada partido, 

questionando-o se nem um partido prestava, onde só se elegeu no partido do PPS, e hoje 

faz campanha contra seu próprio partido. Após o Senhor Presidente solicitou a 

Vereadora Regina Salete que ocupasse seu espaço na Tribuna. A Vereadora saudou a 

todos, colocando que na última Sessão ocorreram discussões sobre Projetos polêmicos, 

diretamente relacionados ao setor agrícola, onde as pessoas vem a Casa assistir e saem 

indignados das colocações que são feitas, da maneira como são tratados. Ainda 

mencionou que falam sobre agricultura, educação e saúde, onde “nada presta nada está 

bom”, todo este tempo de trabalho foi inválido, hoje a agricultura não tem mais valor, 

está tudo errado dentro do Município, questionando aos Vereadores o que estão fazendo 

nesta Casa que não viram antes as falhas, portanto, se está tudo errado, nada está certo 

por que não pediram para que se afastasse da Secretaria da Agricultura, colocando que 

sempre procurou fazer o bem para a comunidade. Em seguida o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Aldoir Rocha de Andrade que ocupasse seu espaço na Tribuna. O 

vereador declinou o uso da palavra. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 



 

 

Miltom dos Santos Amarante que ocupasse seu espaço na Tribuna. O Vereador 

cumprimentou a todos, relatando que foi procurado por funcionários da Prefeitura sobre 

comentários na Secretaria da Agricultura sobre a última Sessão, onde falaram que o 

Vereador estava chamando-os de “vagabundos”, esclarecendo que não os chamou e 

nunca chamaria ninguém de “vagabundo’, mesmo que fossem, caso tenham dúvidas 

pediu que viessem à Câmara e solicitassem cópia da ata, portanto, há pessoas que 

assistem às Sessões e estão distorcendo as colocações feitas pelos Vereadores. Ponderou 

ainda que se as “coisas estão mal” não é culpa dos funcionários e sim da Administração, 

pois o Prefeito não dá condições e não exige dos funcionários. O Vereador ainda relatou 

que o Secretário Pedro estava presente na Sessão anterior e ouviu muito bem o que o 

Vereador colocou, não deveria ter distorcido as palavras ao falar aos funcionários da 

Secretaria, considerando uma falta de respeito. Em seguida, o Senhor Presidente 

esclareceu a colocação feita por Vereadores a respeito dos gastos da Câmara, onde 

mencionaram que é de R$300.000,00 (trezentos mil reais), este valor é o valor do ano, 

sendo que integra este valor o pagamento do próprio salário dos Vereadores, pagamento 

de despesas da Casa, e muitos esquecem que a Prefeitura está gastando em torno de 

R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) por mês sendo 47% (quarenta e sete por cento) 

com a folha de pagamento, por isso, devem pensar antes de criticar, certamente hoje 

deve ter aumentado a porcentagem com a folha de pagamento e arrecadação caiu, 

ponderando que se a Prefeitura não comprar mais até o final do ano mesmo assim ficará 

no “vermelho” em torno de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) e ainda 

tem gente que defende o Prefeito, mas certamente este não informa estes valores para as 

pessoas, e ainda colocou que com o pagamento de 13º salário e férias, a Prefeitura 

chegará em 10 de outubro ganhe quem ganhar as eleições a Prefeitura terá que exonerar 

todos os cargos, mesmo assim não sairá do “vermelho”, questionando como farão para 



 

 

colocar em prática o Projeto de instalação de câmeras de monitoramento. Ainda, 

colocou que se as pessoas querem informações devem acessar o site do Tribunal de 

Contas do Estado e verificar os valores com a folha de pagamento. Também mencionou 

que na Casa os Vereadores estão habituados aprovar Projetos, relatando o que ocorreu 

com o Projeto da Farmácia São João, onde o Prefeito veio à Casa e fez um discurso 

maravilho sobre este, e que deveria ser aprovado com urgência, sendo que todos os 

Vereadores ficaram contentes com a instalação da empresa que geraria empregos para o 

Município, então aprovaram o Projeto, e o Prefeito até hoje não deu explicações sobre o 

Projeto, o porquê não se instalou no Município e onde se instalou. O Vereador 

menciona também o Projeto da fábrica de cimento, onde o Prefeito trouxe os 

empresários, já haviam visto a área para a instalação e também até hoje não há retorno 

sobre o que aconteceu, e agora o Prefeito manda Projeto das câmeras de monitoramento 

que não é uma necessidade para o Município e sabendo da condição financeira em que 

se encontra a Prefeitura, com certeza ele irá instalar uma das câmeras na frente de sua 

casa e dos seus amigos, considerando estratégias políticas. O Presidente concordou com 

as colocações feitas pelo Vereador Miltom dos Santos Amarante quanto a questão da 

responsabilidade para o Município ao instalar estas câmeras, e questiona se pelo 

tamanho do Município conseguirá licença com a Segurança Pública do Estado, diante 

disto, acredita que falta discutir mais os Projetos e ter visão da “coisa pública” do 

dinheiro público, não se pode pensar em segurança somente na frente de sua casa se o 

restante da cidade necessita de tantas outras coisas como uma praça e garagem para as 

máquinas. Se reportando ao Vereador Fernando de Albuquerque, colocou que quando o 

Vereador Fernando falou na Tribuna faltou com a verdade quando disse que havia sido 

uma verificação da empresa quando na verdade foi feito um Pedido de Informação, e 

ainda questionou o Vereador se ele esqueceu que a empresa está em seu nome, onde é 



 

 

ilegal um Vereador ter empresa no Município ganhando dinheiro público, estando 

totalmente irregular e agora trocou para enganar a justiça, colocando que é muito fácil 

falar para tentar enganar, dizendo que a verdade é uma só, e ainda possui o contrato em 

mãos, dizendo ao Vereador Fernando que se ele havia esquecido seu nome, pois ele não 

esqueceu. Questionando o Vereador Fernando se ele havia esquecido que o candidato 

que ele apóia também trocou de partido político, será que ele não gostou de nenhum, ou 

será que ofereceram alguma coisa a ele para que trocasse de partido, e mencionou 

também que se hoje há o partido do PPS em Coxilha foi ele que criou juntamente com o 

Deputado Luciano Azevedo, e quando foram criar a comissão do partido o Deputado 

sugeriu que ele fosse o Presidente da provisória, mas o Vereador Fernando de 

Albuquerque quis ele ser Presidente, considerando uma criancice do Vereador, mas 

quem sabe o Vereador Fernando possa aprender que aqui em Coxilha as coisas são 

diferentes, pois veio importado do Município de Sertão, onde os Coxilhenses têm outro 

jeito de se viver e de tratar as coisas com muita seriedade, portanto, disse ao Vereador 

que ele tem muito que aprender para falar na Tribuna, primeiro ele tem que saber o que 

está falando, ter autonomia, tem que se orientar, e nunca abriu a “boca” na Casa porque 

está ganhando dinheiro com o transporte, e hoje em período eleitoral o Vereador não 

poderia estar transportando, onde se quisessem poderiam denunciá-lo, está fazendo as 

coisas irregulares no Município e ainda quer dar moral dentro da Casa. Como nada mais 

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

dia 17 de Setembro de 2012, segunda-feira, às 10h00min, da qual foi lavrada a Ata esta 

que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


