
 

 

ATA N°923 DA SESSÃO DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011. 
 

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e onze, às dezoito horas e trinta 

minutos reuniram-se os Senhores Vereadores em Sessão Plenária Ordinária. 

Aberta a Sessão a Senhora Presidente solicitou para que a Vereadora Taniamar 

Webber Vicenzi, efetuasse a leitura da Ata da Sessão do dia 05 de Novembro de 

2011, a qual foi lida e aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente 

solicitou que a Vereadora Rosane Bassegio Crespi efetuasse a leitura da Pauta 

do Dia onde o Projeto 1.329, de 09 de Dezembro de 2011. Que autoriza o 

Poder Executivo a abrir no orçamento Municipal de 2011, um crédito 

suplementar, no valor de R$ 306.420,00(trezentos e seis mil, quatrocentos e 

vinte reais) destinados ao reforço de dotação Orçamentária para fechamento das 

contas de exercício 2011 e dá outras providências. A Presidente solicitou que 

este Projeto fosse colocado em votação nesta sessão, pois trata-se de valor 

suplementar para pagamento da folha dos funcionários. Onde todos os 

Vereadores concordaram. A Presidente Rosane solicitou para que a Vereadora 

Rosane Bassegio Crespi efetuasse a leitura do Projeto de Resolução N°003/11. 

Que dispõe sobre a realização de audiência pública para discutir sobre o destino 

dos recursos não utilizados pelo Poder Legislativo Municipal até 31 de 

Dezembro de cada Sessão Legislativa e dá outras providências. A Presidente 

comunicou que este Projeto de Resolução também deveria ser votado nesta 

sessão. Continuando a Sessão a Presidente solicitou para que a Vereadora 

Rosane Bassegio Crespi continuasse a leitura da Pauta do Dia com a leitura do 

Projeto de Resolução N°004/11. Transfere o local da Sessão do ai 19 de 

Dezembro para o Salão Comunitário Paroquial São João Batista e dá outras 

providências. Este Projeto também será votado nesta Sessão. A Presidente 

solicitou para que os Vereadores efetuassem suas inscrições para a Tribuna Livre 

onde não houve inscritos. A Presidente solicitou para que a Vereadora Rosane 

Bassegio Crespi efetuasse a leitura da Ordem do Dia. Indicação N° 036/11. De 

autoria do Vereador Valdemar Morello Seidler. Encaminhado para as comissões. 

A Presidente interrompeu a Sessão por alguns instantes para a assinatura dos 

pareceres. Reaberta a Sessão a Presidente solicitou para que a Vereadora Rosane 

Bassegio Crespi efetuasse a leitura dos Pareceres referente ao Projeto 1.318 de 

25 outubro de 2011 onde a Comissão Geral de Pareceres e Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas.Onde os pareceres foram favoráveis a este 

Projeto.Em discussão os Vereadores não fizeram uso da palavra.Em votação o 

Projeto de Lei N°1.318/11 foi aprovado.A Presidente continuando solicitou para 

que a Vereadora Rosane Bassegio Crespi efetuasse a leitura dos Pareceres 

referente ao Projeto 1.329/11.Comissão Geral de Pareceres com emenda e 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas registraram parecer 

favorável.Após o Projeto foi colocado em discussão onde ao Vereadores não 

fizeram uso da palavra.Em votação foi aprovado.Após a presidente colocou o 

Projeto de Resolução N°003/11 em discussão , onde o Vereador Miltom fez uso 



 

 

da palavra se manifestando favorável, dizendo que todas as comunidades do 

interior se beneficiam com o destino destes recursos que está sobrando no 

Legislativo para ajudar a construir o Salão Paroquial deste município. Fez um 

chamado para toda a população que venham votar dia 19 de Dezembro na 

Audiência Pública para que possamos arrecadar o máximo de assinaturas 

possíveis para destinar estes recursos para esta obra.Após o Vereador Antonio 

também fez o uso da palavra agradecendo a todos que estiveram presentes nesta 

sessão.Salientou que todos os anos os Vereadores deveriam decidir para onde 

destinar este dinheiro que sobra no Poder Legislativo e que sempre foi devolvido 

estes recursos, mas que sempre foi contra devolver este dinheiro e salientou que 

todos os anos os Vereadores devem decidir o que fazer com este 

dinheiro.Continuando o Vereador disse que estamos no meio de um movimento 

para dar destino a cerca de 120.000,00 e que todos os Vereadores não mediram 

esforços para ajudar no que for necessário.A Vereadora Rosane Bassegio Crespi 

também fez uso da palavra e falou que já faz alguns anos que vem sobrando 

aproximadamente 100.000,00 e que este valor vai para o Executivo onde não se 

sabe onde este valor é aplicado.O Vereador Valdemar se manifestou dizendo que 

há anos vem presenciando esta batalha para dividir o dinheiro também para as 

comunidades do interior, talvez umas um pouco mais para umas um pouco 

menos para outras, mas que é parceiro nesta batalha para dividir o dinheiro entre 

as comunidades do interior juntamente com a Capela São João Batista.A 

Presidente agradeceu a  Comissão que faz parte deste Projeto e que esteve 

presente nesta Sessão, e disse que vai tentar e que sai da presidência com o dever 

cumprido e que pelo menos vai tentar destinar este valor para ajudar a Capela 

São João Batista e que torce para que dia 19 de Dezembro tudo de certo.A 

Presidente colocou em votação o Projeto de Resolução N°003/11 onde foi 

aprovado por unanimidade.Após a Presidente colocou em discussão o Projeto de 

Resolução N°004/11 onde os Vereadores não fizeram o uso da palavra.Em 

votação o Projeto de Resolução N°004/11 foi aprovado por unanimidade.A 

Presidente marcou a próxima sessão para o dia 19 de dezembro de 2011 às 18:30 

onde será realizada no Salão da Capela São João Batista,declarando encerrada 

a Sessão deste dia da qual foi lavrada Ata, esta que após lida e aprovada será 

assinada pelos presentes vereadores: 

 


