
 

 

ATA N°. 931 DO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e doze às dezoito horas e trinta 

minutos reuniram-se os senhores Vereadores: Rosane Crespi, Rosane da Silva, João 

Nildo Borba Teixeira, Rúbia Dal’Maso, Valdemar Seidler, Fernando Albuquerque, 

Antônio Antunes da Silva, Miltom dos Santos Amarante e Taniamar Webber Vicenzi 

em Sessão Plenária e Ordinária. Abertos os trabalhos da Sessão, o Senhor Presidente 

cumprimentou os presentes dando boas vindas aos Senhores Vereadores e convidou a 

segunda secretária a Vereadora Rosane Crespi que efetuasse a leitura da Ata Nº 930 de 

16 de Fevereiro de 2012, que depois de lida, submetida à apreciação e colocada em 

votação, obteve Aprovação Unânime. Após, o Senhor Presidente abriu espaço para 

inscrições a Tribuna Livre, sendo que o Vereador Valdemar Morello Seidler solicitou 

sua inscrição. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou a primeira Secretária 

Vereadora Rosane da Silva que fizesse a leitura da pauta do dia, onde constava os 

seguintes Projetos de Lei de autoria do Executivo: PROJETO DE LEI N°1.357, DE 16 

DE FEVEREIRO DE 2012. Estabelece índice de revisão geral dos vencimentos, 

concede aumento e altera o valor do vale alimentação pago aos servidores públicos 

municipais ativos do Poder Executivo, às Funções Gratificadas (FGs), cargos em 

Comissão (CCs), aos membros do Magistério Público, Equipe do PSF- PACS e 

Membros do Conselho Tutelar, e dá outras providências. PROJETO DE LEI N°1.362, 

DE 16 DE FEVEREIRO DE 2012. Institui gratificação pelo encargo de membro de 

Comissão de Sindicância ou de Processo Administrativo Disciplinar.  Todos os Projetos 

de Lei foram encaminhados para as Comissões. Em seguida o Senhor Presidente 

suspendeu a Sessão por cinco minutos para assinatura dos Membros das Comissões. 

Reaberta a Sessão, o Senhor Presidente solicitou a primeira Secretária Vereadora 

Rosane da Silva que efetuasse a leitura da EMENDA MODIFICATIVA AO 

PROJETO DE LEI Nº 1.358, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012, de autoria dos 

Vereadores Rosane da Silva, Miltom dos Santos Amarante e Rosane Crespi, que altera a 

redação do Art. 4º do Projeto de Lei em epígrafe. Colocada em discussão e votação a 

Emenda foi Rejeitada com cinco votos contrários e três favoráveis. Em seguida a 

primeira Secretária efetuou a leitura do PARECER Nº 004/12, que trata do Projeto de 

Lei 1.358/12 de autoria do Poder Executivo Municipal, onde a Comissão Geral de 

Pareceres e Comissão de Orçamento e Tomada de Contas se posicionaram Favorável 

ao Projeto de Lei. O Projeto de Lei foi colocado em discussão, houve manifestação da 

Senhora Vereadora Rosane da Silva mencionando a questão da impessoalidade se 

houvesse Processo Seletivo para manter condições de neutralidade. Em votação, o 

Projeto foi Aprovado com sete votos favoráveis, e um contrário. Logo após foi 

realizada a leitura do PARECER Nº 006/12, que trata do Projeto de Lei 1.360/12 de 

autoria do Poder Executivo Municipal, a Comissão Geral de Pareceres e Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas se posicionaram Favorável ao Projeto. Em discussão o 

Projeto não houve manifestações e em votação obteve Aprovação Unânime. Em 



 

 

seguida foi efetuada a leitura do PARECER Nº 007/12, que trata do Projeto de Lei 

1.361/12 de autoria do Poder Executivo Municipal, obtendo parecer Favorável pela 

Comissão Geral de Pareceres e pela Comissão de Orçamento e Tomada de Contas. O 

Projeto passou para discussão, não havendo manifestações passou para votação no qual 

foi Aprovado por Unanimidade. O Senhor Presidente solicitou ao Vereador Valdemar 

Morello Seidler para ocupar seu espaço na Tribuna na Livre, onde comentou sobre o 

vandalismo que está ocorrendo no município nas sextas e domingos, som alto, pega 

entre carros e motos, falta de documentos dos veículos. Preocupado com a situação 

sugeriu ao Senhor Presidente a formação de uma Comissão juntamente com o Senhor 

Prefeito para marcar uma audiência com o Comandante da Brigada Militar de Passo 

Fundo. O Senhor Presidente se manifestou favorável a sugestão mencionando que 

mandará um Oficio para o Comandante da Brigada Militar. Em seguida o Senhor 

Presidente reforçou o convite para a Audiência Pública no dia 24 de Fevereiro de 2012, 

agradeceu a presença dos Senhores Vereadores e Comunidade presente. Sem mais 

assuntos o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão, marcando a próxima para o 

dia 27 de Fevereiro de 2012, segunda feira às 18h e 30 min, ressaltando que os 

Vereadores devem comparecer 30 minutos antes do início da Sessão, da qual foi lavrada 

a Ata esta que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 

 


