
 

 

ATA N°. 973 DO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos cinco 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, 

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 972 de 26 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 Regina Salete, Vereador 

Claudecir, Vereador Miltom e Vereador Antônio solicitaram inscrição. Após, como não 

havia matéria para Pauta, a segunda Secretária, efetuou a leitura da Ordem do Dia onde 

constavam: Parecer nº058/12 da Comissão Geral de Pareceres e Parecer nº056/12 

da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei 

nº1.408/12, 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 foi Aprovado por Unanimidade. Em seguida 

passou para o período de discussão o Requerimento n°005/12 de autoria do Vereador 

Valdemar Morello Seidler, não houve manifestações e em votação obteve Aprovação 

Unânime. Logo após passou para o período de discussão os seguintes Pedidos de 

Informações: Pedido de Informação N°013/2012, Autoria do Vereador Miltom dos 

Santos Amarante; Pedido de Informação N°014/2012, Autoria dos Vereadores Miltom 

dos Santos Amarante e Rosane Crespi; Pedido de Informação N°015/2012 Autoria dos 

Vereadores Miltom dos Santos Amarante e Rosane Crespi e Pedido de Informação 

N°016/2012 Autoria do Vereador Miltom dos Santos Amarante, não houve 



 

 

manifestações, e em votação todos os Pedidos foram Aprovados por Unanimidade. 

Em seguida passou para o período de discussão a Indicação nº005/12 de autoria do 

Vereador Claudecir Bernieri, não houve manifestações e em votação obteve Aprovação 

Unânime. Após, o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Regina Salete que ocupasse 

seu espaço na Tribuna. A Vereadora cumprimentou a todos, inclusive ao Sargento Luis 

Fernando, primeiramente a Vereadora agradeceu a Deus pela chuva, pois havia uma 

estiagem no Município. A Vereadora colocou que foi à Tribuna para discorrer sobre a 

Secretaria da Agricultura, em que foi Secretária durante três anos, lembrando que na 

mesma época o Senhor Presidente era Secretário do Meio Ambiente e que trabalharam 

juntos, portanto, conhece o seu sistema de trabalho, como na Sessão anterior foi 

mencionado a questão do adubo e ureia, relatando que já saiu a primeira licitação para a 

compra ainda no período que era Secretária, porém, assumiu outro Secretário 

competente em seu lugar, o Pedro Flores, que vem desenvolvendo um bom trabalho, 

relatando que não houve empresas interessadas na venda desses produtos, e sobre os 

critérios adotados para a distribuição dos produtos é feito juntamente com o Conselho 

da Agricultura, em que dois representantes de cada comunidade relatam as informações 

para o Presidente do Conselho, hoje é o Senhor Ariovaldo Amarante, sendo que esse 

Programa é para a Bacia Leiteira. A Vereadora relatou também sobre o Programa do 

calcário, que veio verbas do Ministério da Agricultura, em que foram distribuídas oito 

toneladas por agricultor, e para que a distribuição fosse feita de maneira correta 

realizou-se várias reuniões juntamente com Conselho, Emater, Executivo, onde sempre 

os membros das entidades procuram trabalhar de forma correta, e que ocorreram 

denuncias ao Ministério Público por deduzirem que no Pleito Municipal usaram o 

calcário para beneficiar candidatos, e com certeza a Vereadora afirmou que isso não 

aconteceu, inclusive quem recebeu a primeira carga de calcário foi o Vereador Miltom 



 

 

Amarante, e ainda tudo foi registrado em Ata, portanto, quando as pessoas comentam 

que os produtos estejam armazenados em algum galpão se torna até engraçado, cômico, 

pois não tem motivo para esconder, inclusive quando veio as toneladas de calcário 

foram armazenados em uma empresa idônea de Coxilha, na Semilha, e para finalizar 

ponderou que todos são responsáveis e não estão para brincadeiras. A Vereadora 

Rosane Crespi pediu o uso da palavra, colocando que não estava duvidando das 

palavras da Vereadora Regina Salete, mas que havia agricultores que a procuraram e 

relataram que esses produtos estavam armazenados em algum galpão no Município, e 

que após o período eleitoral seria distribuído, mas até o momento não ocorreu a 

distribuição. Retomando a palavra, a Vereadora Regina Salete ponderou que deveria 

dizer os nomes de quem mencionou este fato, pois fica uma situação complicada “um 

disque me disque”, gerando fofocas, e ainda colocou que na qualidade de Vereadoras e 

colegas não se deve levar muito a sério o que as pessoas falam sem conhecimento dos 

fatos, e em breve será apresentado a documentação sobre a questão. O Vereador 

Antônio pediu o uso da palavra, cumprimentando os presentes, questionando por que os 

agricultores não procuram à Secretaria da Agricultura pedir informações ao invés de 

pedir para Vereadores, com isso as informações sairiam de forma correta, seria melhor 

do que ficar discutindo sem fundamentações, destacando que o Secretário receberia 

muito bem os agricultores. O Vereador Valdemar Morello Seidler pediu o uso da 

palavra, saudando os presentes, mencionando que a questão do adubo e calcário é uma 

polêmica, entre várias pessoas no Município, onde há pessoas que só se preocupam em 

fazer denuncias ao Ministério Público e Tribunal de Contas, inclusive ocorreram 

denuncias do dinheiro doado da Câmara e do Executivo para as comunidades, e 

certamente os Vereadores responderam perante o Ministério, questionando o que o povo 

de Coxilha quer, não querem trabalhar em prol do Município, possuem apenas visão 



 

 

política, a Comunidade de Linha Fauth, Engenho d’Água e Rincão das Quinas foram 

denunciados no Ministério Público, e com certeza denunciarão as demais Comunidades 

do Município, pedindo para que a população se conscientize e não crie divisões no 

Município, tem que acabar com a perseguição política dentro de Coxilha, como vem 

falando há tempos, diante disso o Município não se desenvolve, não prospera e pediu 

para os presentes analisarem a situação das denuncias. Retomando a palavra, a 

Vereadora Regina Salete mencionou que foram bem colocadas as palavras do Vereador 

Valdemar, pois às vezes na intenção de ajudar acabamos por nos estressar e se 

incomodar, onde queremos apenas ajudar e trabalhar pelo bem estar das pessoas, e se 

não mudarem o pensamento as coisas não irão mudar, citando o abaixo- assinado para 

retirarem o sargento Luis Fernando de Coxilha, sendo que ele veio para trazer a paz à 

comunidade, e para finalizar agradeceu o Presidente e todos os Vereadores por terem 

aceitado mudar do dia da Sessão atendendo ao seu pedido. Em seguida, o Senhor 

Presidente agradeceu a presença do Professor Dari e sua esposa, Sargento Luis 

Fernando, a Senhora Beatriz, Senhora Renata, Professora Aleni, colocando que se sente 

honrado com as presenças. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Claudecir 

Bernieri que ocupasse seu espaço na Tribuna. O Vereador saudou os presentes, 

agradecendo a presença ilustre do Comandante da Brigada Militar, Luis Fernando, do 

Professor Dari que tem a função de Caixa da Igreja São João Batista, e demais pessoas 

que se dedicam a comunidade, de forma gratuita, necessitando do envolvimento das 

pessoas, se privarem de muitas coisas. Na qualidade de Presidente da Capela São João 

Batista, com algumas decepções, mas colocou que está grato por estar à frente dessa 

comunidade há três anos, começou a sua Presidência com R$13.000,00 (treze mil reais) 

em caixa, e que em 2013 será concluída a construção do Salão e ter quitado a obra 

contando com o apoio do Poder Público, cujo custo passará de R$400.000,00 



 

 

(quatrocentos mil reais), por se tratar de uma obra grande com exigências legais e que 

devem ser cumpridas. O Vereador menciona que esta contente e acredita que nem tudo 

esta perdido, pois se estivesse olhando apenas pelo lado pessoal estaria falando ao 

contrário de suas colocações, mencionando que concorreu no último pleito para 

Vereador e não foi eleito, colocando que é a sociedade que escolhe e arca com as 

consequências de suas escolhas. O Vereador mencionou sobre a sobra de dinheiro do 

Poder Legislativo que foi doado à Capela, e para os Vereadores foi repassado um 

relatório financeiro para prestar contas do que a Capela recebeu, inclusive agradeceu a 

doação, e colocou que se for da vontade do Legislativo e do Executivo novamente 

doarem para a Capela e as demais comunidades será muito bem vindo. Também o 

Vereador gostaria que a Capela tivesse apoio da comunidade, dos futuros comandantes 

do Município, dos Vereadores, pois a Capela não tem dono, um proprietário, não tem 

uma sigla, mas sim ela é da comunidade, nela não entra política, colocando que se 

entrasse, ele teria sido eleito, ressaltando que no termino de 2012 o salão estará pronto, 

inclusive relatou que tiveram que financiar para obter recursos para concluir a obra. 

Sobre as denuncias relatadas pelo Vereador Valdemar referente às Capelas, o Vereador 

mencionou que juntamente com o Prefeito, o caixa da Capela e o Promotor Público 

conversarem sobre a primeira parcela da doação, e orientou-os, pois viria o período 

eleitoral, e o próprio Promotor disse que apareceriam denuncias e surgiram. A 

Vereadora Rosane Crespi pediu o uso da palavra, mencionando que o Vereador 

Valdemar considera que ela tenha feito a denuncia, mas deixou bem claro que não foi, 

lembrando que foi defensora quando a Vereadora Rosane da Silva fez o Projeto para 

que as verbas fossem destinadas as comunidades, e considera que não se trata de 

perseguição política e se existir irregularidades o Ministério Público irá verificar. O 

Vereador Valdemar pediu o uso da palavra, mencionando que em seu relato não fez 



 

 

nomes de ninguém, mas com certeza terão condições de verificar quem tenha as feito, e 

acredita que os Vereadores assim como Vereadora que desejam o bem do Município 

não fariam este tipo de denuncia, pois quem fez é porque não quer o bem do Município, 

e das comunidades, e reafirmou que não mencionou nomes de ninguém, pois não tem 

essa informação e se caso tivesse iria falar, pois colocou que não tem medo, respeita a 

todos para ser respeitado. Retomando a palavra, o Vereador Claudecir, ressaltou que 

sempre se manifestou do mesmo jeito antes e depois de assumir a Câmara, além de dar 

atenção para a Capela São João Batista, também se preocupa com as capelas do interior 

que não possui salão, e por isso coloca à disposição o Salão da cidade, citando que já foi 

emprestado para o Núcleo Habitacional Thereza Pacheco realizarem sua festa em 

comemoração a Nossa Senhora Aparecida. A Vereadora Regina Salete pediu o uso da 

palavra, agradecendo o empréstimo do salão para realizarem promoções da Igreja 

Quadrangular, e não deve-se misturar política com serviço comunitário e social. 

Voltando a fazer uso da palavra, o Vereador Claudecir, coloca que como Igreja que seja 

olhada com carinho a possibilidade do Legislativo ajudar novamente as Comunidades. 

Para finalizar o Vereador relatou ao Sargento Luis Fernando que não conseguiu 

imprimir a Requerimento de Moção Honrosa para ele, mas na próxima Sessão será 

feito, cogitando a hipótese de que todos os Vereadores o façam, pois não tem o porquê 

somente ele fazer o Requerimento, acreditando que todos serão favoráveis em 

homenagear o Sargento pelo trabalho prestado a comunidade. Em seguida o Senhor 

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

espaço na Tribuna. O Vereador cumprimentou todos os presentes, agradecendo ao 

Sargento Luis Fernando por ter atendido ao pedido que fez sobre a questão do barulho 

na cidade pela parte da noite, com certeza a comunidade agradece, realizou um bom 

trabalho, também mencionou que já se conhecem há quinze anos, inclusive jogaram 



 

 

bola juntos. O Vereador colocou que sempre vai à Tribuna para defender a comunidade, 

as pessoas o questionam sobre fatos e ele é obrigado a solicitar Pedido de Informação, 

pois é dever do Vereador a fiscalização do Município, muito embora alguns Vereadores 

são contra os Pedidos, mas é preciso lembrar que quem fiscaliza as contas do Município 

é o Vereador. Relatando sobre o Projeto aprovado na Casa de R$70.000,00 (setenta mil 

reais) para compra de pedra brita, para espalharem nas comunidades, e para sua surpresa 

está chegando o final do ano e não foi feito em nenhuma das comunidades, somente foi 

feito um trecho da cidade até a entrada da fazenda Santo Isidoro, questionando se a 

fazenda merece mais do que as comunidades, sendo que com setenta mil daria para 

comprar uma quantidade enorme de britas, em torno de trezentos e cinquenta cargas de 

caminhões truque, não sabendo onde as britas estão, portanto, tem que fiscalizar para 

acompanhar o que é feito com dinheiro público. Sobre a questão mencionada das 

denuncias das comunidades ao Ministério Público, o Vereador colocou que os 

Vereadores não têm acesso as notas, portanto, não foram eles que denunciaram, foram 

pessoas que tiveram acesso às notas e perceberam algo de errado para  encaminharem 

ao Ministério Público, acreditando que se trata do valor que o Executivo repassou para 

as comunidades, porque o que a Câmara disponibilizou ainda não foi repassado, 

relatando que foi realizada licitação para compra de materiais para a comunidade de 

Engenho d’Água e Rincão das Quinas e o material está lá estocado, mencionando que 

foi uma licitação muito mal feita, pois só jogaram os materiais no local e foram embora. 

O Vereador mencionou sobre o incêndio na Coabe, quando uma Vereadora pediu para 

que o caminhão da agricultura ficasse no Município e colocasse o adaptassem para 

combater incêndios, inclusive a Vereadora fez uma Indicação, porém o Prefeito não deu 

importância e o vendeu, onde poderia este caminhão atender também as lavouras, cujas 

todas são de plantio direto, e com a estiagem o risco de incêndio é normal, relatando que 



 

 

em um ano incendiaram vinte e três máquinas colheitadeiras, e incêndios podem 

acontecer tanto na cidade quanto no interior, podendo queimar matos, lavouras, casas, 

mas na percepção do Prefeito nunca acontecerá nada em Coxilha, quando na verdade é 

preciso prever os acidentes, trata-se de uma necessidade para o Município de se 

preservar o que temos, e, sobretudo por se tratar de um Município essencialmente 

agrícola, sendo que na época cada agricultor daria mil reais para ajudar na compra do 

tanque. Após o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Antônio Antunes da Silva para 

que ocupasse seu espaço na Tribuna. O Vereador saudou todos os presentes, mencionou 

que foi à Tribuna para falar sobre a questão do adubo, relatando que pediu informação 

ao Secretário da Agricultura se não estaria estragando o adubo no galpão onde foi 

colocado conforme comentários de algumas pessoas, e o Secretário colocou que não foi 

comprado adubo, não houve empresas interessadas para vender, questionando o motivo 

pelo qual os agricultores não foram até ele esclarecer os fatos, ao invés de inventarem 

fofocas, afinal somos seres humanos e não “bixos”, ou pensam que a Secretaria está 

fechada, ou imaginam que não saberia lhes informar. Ainda, o Vereador comentou que 

no próximo ano assumira como Vereador na Casa e as pessoas pediram a ele que 

continue sendo o que é, e incentive as pessoas a buscarem informações com os 

Secretários e com o Prefeito, de modo que estas serão repassadas de forma correta. O 

Vereador mencionou que embora seja suplente de Vereador, quando assumiu a Câmara 

não existe diferença, pois está cumprindo com o seu papel de Vereador. Quanto à 

denuncias relatadas pelo Vereador Valdemar, o Vereador ponderou que quem as fez 

nem cérebro têm, pois se trata de um beneficio para toda a comunidade, portanto, qual a 

razão de fazer esse tipo de denuncia, a várias outras coisas que acontecem que são 

inacreditáveis como o abaixo-assinado que fizeram para tentar tirar o Sargento Luis 

Fernando de Coxilha, em que tivemos a sorte dele vir trabalhar aqui, pois não havia 



 

 

respeito as normas de trânsito, e ele chegou e colocou “ordem na casa”, e ainda tem 

gente que queria tirá-lo, não tem explicação tal atitude. E se reportando ao Senhor 

Presidente, o Vereador mencionou que está encerrado o seu mandato, e que ele já foi 

Presidente também e sempre falou claro, e não através de senhas. Também lembrou o 

Presidente a respeito do Projeto que trata do turno único que já se passou trinta dias e 

não o colocou em votação, questionando-o se está na Casa como um ditador ou como 

Presidente, como presenciou por várias vezes falando sentado, onde deveria usar a 

Tribuna como os demais, portanto, tem que respeitar para ser respeitado, e em primeiro 

de janeiro de 2013 não estará mais na Casa e lembrará que humilhou certas pessoas, e o 

Vereador ponderou que estará na Casa no próximo ano e não fará abuso de autoridade. 

Em seguida o Senhor Presidente relatou sobre a reunião feita no dia três de dezembro, 

em que foi emitido ofício ao Senhor Prefeito Municipal, Clemir José Rigo ao Prefeito 

eleito, Julio Ceni, e pediu as funcionárias para ligarem para convidar todos os 

Vereadores, mas o Senhor Prefeito nos enviou um ofício respondendo que devido ter 

recebido o convite de última hora, não poderia comparecer, e os Vereadores são 

representantes da Comunidade, e nesta reunião conversaram com o Presidente da 

Capela São João Batista, Vereador Claudecir Bernieri, em que relatou o trabalho que 

estão fazendo, e como pessoa o Presidente considera um grande trabalho, a diretoria, 

enfim a comunidade em geral que estão empenhadas com a construção do salão, 

admirando-se com o relato do professor Dari, onde colocou que ele e a diretoria que 

sairam nas comunidades pedir contribuição para a construção do salão e conseguiram 

R$96.000,00 (noventa e seis mil reais) de contribuição, mencionando que não é fácil as 

pessoas terem tanta credibilidade para conseguirem essa verba, como cidadãos de 

Coxilha e tendo família no Município, no momento em que precisarmos para batizados, 

casamentos, festas procuraremos nossa comunidade, e esse salão não servirá somente 



 

 

para Coxilha, mas para todos os munícipes, por isso a importância da obra, que ficará na 

história do Município, lamentou que nem todos os Vereadores se fizeram presentes na 

reunião, agradecendo a Vereadora Regina Salete que o avisou que não iria participar 

devidos compromisso, agradeceu em especial a Vereadora Rúbia Dal’ Maso que apesar 

de morar no interior esteve presente, demonstrando grandeza e deixando-nos 

gratificados, não existindo política. Na reunião foi divulgado o dinheiro da sobra da 

Câmara, um valor em torno de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), valor esse, que 

sobrou porque trata o dinheiro público como se fosse seu, com muita economia e com 

certeza as próprias funcionárias sabem da forma em que trabalha, também agradeceu as 

funcionárias sobre a questão do telefone, onde há duas linhas na Casa, paga-se R$80,00 

(oitenta reais) só de taxas e teve meses que foi gasto apenas R$100,00 (cem reais), 

devido ao fato que ninguém usa o telefone como antigamente para fins particulares e 

políticos. O dinheiro que sobrou sugeriu que fizesse um repasse de cinquenta por cento 

desse valor para a construção do salão paroquial, e o restante que seja dividido para as 

demais comunidades do interior e também sugeriram que o Sindicato dos Servidores 

Municipais façam parte desse rateio desses valores, o Senhor Presidente ainda ponderou 

que se encaminhado ao Prefeito esse valor ele irá gastar onde ele bem entender, 

portanto, tem certeza que esse dinheiro será melhor aplicado no salão Paroquial, que é 

uma obra para todos os cidadãos que pensam no Município  e querem que as coisas 

aconteçam  e ainda colocou que pensou-se em fazer uma Audiência Pública, pois as 

pessoas devem participar, sugerindo a data do dia dezoito de dezembro com Presidentes 

e diretorias  das comunidades, na Câmara das 9h00min às 17h00min , e, no dia doze de 

dezembro sugeriu-se de fazer uma pré Audiência, na Câmara às 20h00min, convidando 

todos os Senhores Vereadores e os Presidentes das comunidades para discutirem 

valores, assim todos saberão onde está sendo investido os valores. Para finalizar 



 

 

parabenizou o tesoureiro e toda a diretoria por terem apresentado especificadamente 

onde investiram o dinheiro repassado. E reportando-se ao Vereador Valdemar que essas 

denuncias o Ministério Público jamais aceitará, pois somente aceitam denuncias com 

documentação fundamentada, considerando equivocada sua colocação, apesar de talvez 

sua intenção ter sido boa, mas sugeriu que olhasse bem aos documentos pois deve haver 

valores que não condizem com os produtos,  e se ocorreu erros devem ser punidos 

mesmo ou o Vereador acha que o Promotor tem que passar por cima de coisas erradas, 

mencionando que não tem medo do Ministério Público e Tribunal de Contas, pois faz as 

coisas com muita certeza, trabalhando com honra e educação para com as pessoas, 

tendo como Presidente a responsabilidade de gestor público, e quando fala é porque tem 

certeza do que está acontecendo. Ainda, sobre a questão do abaixo-assinado para tirar o 

Sargento Luis Fernando não existiu, pois não deveríamos dar créditos a essas conversas, 

portanto, deveríamos pensar maior, não vir à Casa discutir “coisas pequenas” perdendo-

se muito tempo, e o que vale é o respeito e a educação, e ponderou que tem educação e 

respeito com qualquer cidadão. Como nada mais havia a ser tratado, o Senhor 

Presidente encerrou a Sessão, marcando a próxima, para o dia 10 de Dezembro de 2012, 

segunda-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata esta que após lida e aprovada será 

assinada pelos seguintes Vereadores: 


