
 

 

ATA N°. 933 DO DIA 05 DE MARÇO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos cinco dias do mês de março 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 Morello 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 932 de 

27 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, havendo inscrição do Vereador João Nildo Borba Teixeira. 

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: 

PROJETO DE LEI N°1.363/2012, DE 05 DE MARÇO DE 2012. Inclui nova Meta 

no PPA – Plurianual e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes. PROJETO 

DE LEI N°1.364/2012, DE 05 DE MARÇO DE 2012. Autoriza o Poder Executivo a 

abrir um crédito especial no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), 

destinado à construção do prédio da Sociedade Esportiva AIMORÉ em permuta de 

terreno conforme Lei Municipal Nº 1.240 de 24 de Novembro de 2010 e dá outras 

providências. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N°005/2012, DE 05 DE MARÇO 

DE 2012. Dispõe sobre o índice de Revisão Geral Anual e aumento real na remuneração 

dos Servidores da Câmara Municipal de Vereadores. Todos os Projetos mencionados 

foram encaminhados para análise das Comissões. Em seguida foi efetuada a leitura dos 

pedidos de informações; PEDIDO DE INFORMAÇÃO N°001/12, DE 05 DE 

MARÇO DE 2012 e PEDIDO DE INFORMAÇÃO N°002/12, DE 05 DE MARÇO 

DE 2012, de autoria do Vereador Miltom dos Santos Amarante. Após, foi suspensa a 

Sessão por cinco minutos para assinatura dos Pareceres pelos membros das Comissões. 

Reaberta a Sessão, o Senhor Presidente solicitou a primeira secretária que efetuasse a 

leitura do PARECER N° 005/12 que trata do Projeto de Lei N° 1.359/12, onde a 

Comissão Geral de Pareceres e Comissão de Orçamento e Tomada de Contas se 

posicionaram Favoravelmente para prosseguir sua tramitação na Casa e ser submetido à 

apreciação em plenário. Em seguida, o Senhor Presidente colocou em discussão o 

Projeto de Lei Nº 1.359/12, houve manifestações das Vereadoras Rosane Crespi e 

Rosane da Silva onde mencionaram que não há necessidade de duas Assistentes Sociais 

devido ao tamanho do Município. Em votação o Projeto foi Aprovado por cinco votos 

favoráveis e três contrários. Logo após foi efetuada a leitura do PARECER Nº 008/12 

que trata do Projeto de Lei Nº 1.362/2012, onde a Comissão Geral de Pareceres e 

Comissão de Orçamento e Tomada de Contas se posicionaram Favoravelmente para 

prosseguir sua tramitação na Casa e ser submetido à apreciação em plenário. Em 

discussão o Projeto de Lei Nº 1.362/12, houve a manifestação do Vereador Miltom dos 

Santos Amarante mencionando que considera um abuso essa gratificação e nunca houve 

gratificação em anos anteriores, questionando se essa gratificação será instituída por ser 



 

 

ano eleitoral. O Projeto passou para o período de votação, onde obteve Aprovação por 

cinco votos favoráveis e três contrários. Após o Senhor Presidente solicitou ao Vice 

Presidente o Vereador Valdemar Morello Seidler que assumisse seu lugar na 

Presidência para que o Senhor Presidente ocupasse seu espaço na Tribuna Livre. O 

Vereador João Nildo Borba Teixeira mencionou sobre as atribuições da Presidência e 

sobre a verba que o Deputado Jerônimo repassou para a saúde de 20.000,00 (vinte mil 

reais). Ainda, comentou que o Poder Legislativo juntamente com o Executivo deve 

cobrar dos Deputados Emendas Parlamentares para o Município. Mencionou ainda, 

sobre os Projetos do Executivo que chegam sempre com atraso na Casa, dificultando a 

análise dos mesmos, gerando boatos de que os Vereadores não querem aprovar os 

Projetos. O Poder Executivo deve ter maior cuidado com a elaboração dos Projetos, 

principalmente os de contratação que devem ser por Processo Seletivo. E para finalizar, 

o Vereador João falou sobre o papel dos vereadores para com a sociedade, afinal 

política é coisa séria, os vereadores devem agir com responsabilidade e seriedade. Em 

seguida a presidência foi devolvida para o Vereador João Nildo Borba Teixeira. Sem 

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

para o dia 13 de Março de 2012, terça feira às 18h e 30 min, da qual foi lavrada a Ata 

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

 


