
 

 

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e onze, às dezoito 

horas e trinta minutos, reuniram-se os Senhores Vereadores em 

sessão plenária ordinária. Verificado o quórum a Vereadora 

Taniamar não estava presente por motivo de doença. Aberta a 

sessão a Senhora Presidente solicitou que a vereadora Rosane 

Crespi efetuasse a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi lida 

e aprovada. Aberta as inscrições para a tribuna livre, se 

inscreveram os Vereadores Claudecir Bernieri e João Nildo. A 

Senhora Presidente solicitou que o Vereador João Nildo 

efetuasse a leitura da Pauta e da Ordem do Dia. Sendo, PROJETO 

DE LEI N° 1.291, DE 06 DE MAIO DE 2011. Autoriza o Poder 

Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, através do Banco 

do Brasil S.A, na qualidade de mandatário e a oferecer garantias 

e dá outras providências correlatas. Encaminhado para as 

comissões. PROJETO DE LEI N° 1.288, DE 29 DE ABRIL DE 2011. 

Autoriza o Poder Executivo a suplementar dotações 

orçamentárias no valor de R$ 1.005.620,00 (um milhão cinco mil 

e seiscentos e vinte reais) e da outras providências. Aprovado 

PROJETO DE LEI N° 1.290, DE 02 DE MAIO DE 2011. Consolida, 

modifica e revoga as Leis Municipais n° 874/2006 e n° 

1.254/2011 do Conselho Municipal de Assistência Social e do 

Fundo Municipal de Assistência Social, regulamentando a 

formação e atuação do Conselho Municipal de Assistência Social, 

e estabelece a Política de Assistência Social no Município, e dá 

outras providências. Aprovado. A Senhora Presidente solicitou 

que o vereador Valdecir ocupasse seu lugar na tribuna. O mesmo 

iniciou cumprimentando a todos, e iniciou falando que faz pouco 

tempo que esta nesta casa como suplente de vereador e que 

conseguiu tornar algumas idéias realidades e citou suas 



 

 

indicações que foram aprovadas pela Câmara. O vereador falou 

do convite que recebeu do Executivo e do Senhor Prefeito de 

assumir a Secretaria de Assistência Social, o mesmo falou das 

dificuldades que irá encontrar e que pretende atender bem as 

pessoas que ali chegam, e vai fazer o melhor para a comunidade, 

pois esse é seu objetivo, desejou um bom reinado para os dois 

suplentes de vereadores que irão assumir. Colocou-se a 

disposição se caso surgir alguma emergência da Secretaria da 

saúde. O Vereador falou que deixa essa casa lá por quarta-feira e 

deseja que a Câmara continue legislando para o município. 

Agradeceu e se retirou. A Senhora Presidente desejou felicidades 

para o colega vereador que assumirá a Secretaria de Assistência 

Social. A mesma solicitou que o Vereador João Nildo ocupasse 

seu lugar na tribuna. O mesmo iniciou cumprimentou a todos e 

falou do convite que recebeu do Senhor Prefeito para assumir 

uma secretaria, também falou que nunca fez oposição nessa casa 

que só questionava e cobrava, pois esse é o papel do vereador. E 

que vai assumir essa secretaria e fará questionamentos e 

cobranças para o melhor andamento do município, falou que vai 

dar lugar ao suplente de Vereador e que na ultima eleição era o 

primeiro suplente de vereador e não teve oportunidade de 

assumir por um dia a casa, e sairá com um pouco de tristeza, pois 

lutou muito para chegar ate aqui, o vereador se colocou a 

disposição dos colegas. Agradeceu e se retirou. A Senhora 

Presidente agradeceu o vereador João Nildo, e falou que é 

motivo de alegria saber que dois colegas irão assumir dois cargos 

tão importantes e também esta triste, pois vai perde dois 

grandes amigos e colegas, também falou da oportunidade que 

será dada aos dois suplentes de vereadores e que essa semana 

irá convocar o vereador Antonio e Armando, e contará com a 



 

 

presença deles na próxima sessão, a mesma marcou a próxima 

sessão para o dia 23 de maio as 17:20 horas, pois logo após a 

sessão terão uma reunião com os presidentes da comunidade a 

respeito a um repasse para as comunidades, a mesma convidou 

os vereadores e os secretários para fazerem-se presentes. 

Agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 

 


