
 

 

ATA N°. 943 DO DIA 07 DE MAIO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 
Aos sete dias do mês de maio de dois mil e doze às dezoito horas e trinta minutos reuniram-se 

os senhores Vereadores: Aldoir Rocha de Andrade, Fernando Albuquerque, João Nildo Borba 

Teixeira, Miltom dos Santos Amarante, Rosane Crespi, Rosane da Silva, Rúbia Dal’Maso, Regina 

Salete Hahn de Mello e Valdemar Morello Seidler em Sessão Plenária e Ordinária. Abertos os 

trabalhos da Sessão, o Senhor Presidente solicitou a segunda secretária a Vereadora Rosane 

Crespi que efetuasse a leitura da Ata Nº 942 de 30 de Abril 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, onde os Vereadores, Regina Salete de 

Mello e João Nildo Borba Teixeira solicitaram inscrição. Em seguida, o Senhor Presidente 

solicitou a primeira Secretária Vereadora Rosane da Silva que efetuasse a leitura da Pauta do 

Dia, onde constava o seguinte Projeto de Lei: PROJETO DE LEI N°. 1.381, DE 27 DE ABRIL DE 

2012. Dispõe sobre a contratação de pessoal (Monitor de Atividades) por tempo determinado 

para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, 

IX, da Constituição Federal e dá outras providências. O Projeto de Lei foi encaminhado para as 

Comissões. Não havendo necessidade de assinatura dos Pareceres, o Senhor Presidente 

passou para Ordem do Dia. Onde foi colocado em Discussão o Pedido de Informação 

N°.004/2012 de 30 de Abril de 2012, onde houve manifestação do Vereador Valdemar Morello 

Seidler, salientando que acha muito importante Pedido de Informação, mas como a Casa esta 

seguindo este caminho, sinto muito que nenhum Projeto de urgência é consultado o Vereador. 

E ainda disse que lamenta muito, se manifestando contra os quatro Pedidos de Informação e 

gostaria também que todos os Vereadores votassem contra, em repúdio ao tratamento do 

Senhor Presidente com a nossa Câmara. Para finalizar, o Vereador manifestou sua indignação, 

pois não podemos mais continuar desse jeito aqui dentro da Casa. Ainda em discussão o 

Pedido de Informação, a Vereadora Salete Mello se manifestou contraria aos quatro Pedidos 

de Informações, sendo que o Poder Executivo Municipal precisaria parar para examiná-los. 

Salientando ainda, como já faz três anos que esta afastada, não sabe como é o Regimento da 

Casa, sobre os Projetos não colocados em votação. O Senhor Presidente colocou que os 

Projetos têm o prazo de quarenta e cinco dias para serem votados. Também citou o Vereador 

que esta seguindo rigorosamente com Regimento Interno da Casa, não fugindo dos costumes 

dentro do Regulamento desde a Emancipação. A Vereadora Salete disse que não tome por 

ofensa e que não tem nada contra a Vereadora Rosane da Silva, pois também é funcionaria 

pública e que ninguém tem nada para esconder, mas é contraria aos Pedidos de Informação.  

Ainda em discussão o Vereador Aldoir disse que é contra os quatro Pedidos de Informação. O 

Senhor Presidente mencionou que está em Discussão apenas o Pedido de Informação 

004/2012. Em discussão o Vereador Miltom manifestou-se Favoravelmente ao Pedido e disse 

ainda que qualquer pessoa que reside no Município tem direito de fazer Pedido de Informação 

ao Prefeito e aos Vereadores, e que é passado pela Câmara para ser mais formal, mas que não 

há necessidade. Ainda em discussão a Vereadora Rosane da Silva disse que lamenta de seus 

colegas Vereadores Valdemar, Aldoir e Salete se manifestarem contra aos seus Pedidos de 

Informações, já que dizem que a administração não tem nada para esconder. Citando que a 

relação de pessoas beneficiadas com casas e reformas, que todo mundo sabe quem são, mas 

que o Pedido de Informação é feito para ficar no papel. Citou também, que a Vereadora Salete 



 

 

disse que o Poder Executivo teria que parar para analisar tais Pedidos de Informações e 

sabemos que a pessoas se estorvando nas Secretarias, que todo mundo sabe qual a secretaria 

que trabalha mesmo e qual fica se escondendo. Para finalizar disse que desde 2009 fez 

Pedidos de Informações, e agora está reforçando novamente, pois não obteve resposta até 

hoje. Em seguida, não havendo mais discussão, passou para o período de votação, obtendo 

quatro votos contrários e quatro Favoráveis, neste caso como ocorreu empate, coube ao 

Senhor Presidente o voto de desempate, votando Favorável ao Pedido, portanto, o Pedido foi 

Aprovado. O Senhor Presidente colocou em discussão o Pedido de Informação N°.005/2012 

de 30 de Abril de 2012, onde o Vereador Valdemar se manifestou dizendo que o Senhor 

Presidente fala que cumpre rigorosamente o Regimento Interno da Casa, mencionando que na 

Sessão passada os Pedidos de Informações estavam na Ordem do Dia e o Senhor Presidente 

não colocou em votação, onde é que o Senhor conduz a Casa rigorosamente e diz novamente 

que tem razão. Em discussão a Vereadora Salete colocou que antes de estar na Casa já havia 

rejeição e diz que não é só ela que tem essa visão. O Vereador Fernando salientou que houve 

um equívoco, pois o Pedido foi Rejeitado com cinco votos contra e quatro a favor. O Senhor 

Presidente disse que foram quatro votos contra e quatro votos Favoráveis, e como Presidente 

desempatou e o mesmo, sendo Aprovado. Citou ainda o Vereador Aldoir que também se 

manifestou contrário. O Senhor Presidente disse que o Vereador Aldoir quando se manifestou 

já havia encerrada a votação e pediu para o Vereador ficar atento, pois é responsabilidade do 

Vereador com os Projetos que estão em votação na Casa. Em seguida, não havendo mais 

discussão, passou para o período de votação, sendo Rejeitado com cinco votos contrários e 

três Favoráveis. O Senhor Presidente colocou em discussão o Pedido de Informação 

N°.006/2012 de 30 de Abril de 2012, não havendo discussão, passou para o período de 

votação, sendo Rejeitado com cinco votos contrários e três Favoráveis. O Senhor Presidente 

colocou em discussão o Pedido de Informação N°.007/2012 de 30 de Abril de 2012, onde a 

Vereadora Rosane da Silva se manifestou admirando os colegas Vereadores que votaram 

contra os Pedidos de Informação. Salientou ainda, sobre os carros públicos usados para fazer 

favores, buscar gêneros alimentícios e transportar alunos para auto-escola, e citou ainda que 

não bajule o Senhor Prefeito e que esta no Posto de Saúde porque passou em um concurso 

Público, pedindo desculpas aos que não precisam ouvir. Para finalizar diz que há outros meios 

de conseguir essas informações, pois ela sabe o caminho do Ministério Público, e durante seu 

mandato de Presidente nesta Casa também foram fazer denúncias no Ministério Público. Em 

discussão, o Vereador Valdemar salientou que lamenta suas palavras, que antes de começar a 

discussão do Pedido de Informação dei o motivo e disse o porquê, é uma pouca vergonha. 

Também citou que fez uma indicação há dois anos sobre as Câmaras de Monitoramento e o 

Senhor Presidente faz por abuso em não ter colocado em votação, isso a Senhora Vereadora 

não tem vergonha, lamenta em dizer. O Vereador manifestou sua indignação ao Pedido de 

Vistas do Vereador Miltom e que hoje venceu o prazo de quinze dias, e não foi colocado em 

votação. O Senhor Presidente salientou que o prazo dos quinze dias vence amanha. O 

Vereador Valdemar disse ainda que o Presidente precisasse fazer mais uns cursos em Porto 

Alegre pra ver se conseguem pegar o caminho, porque é vergonhosamente sua condução na 

Casa, e sente em dizer que o Senhor Presidente não ficará até o final do mandato, porque o 

Vereador entrará com pedido de cassação, e disse ainda que possa ter certeza de quem lhe 

colocou na Presidência da Casa, vai lhe tirar, e que é vergonhosamente o que o Senhor fez a 



 

 

mim, mas sinto aos Vereadores terem que pagar junto. Em seguida, não havendo mais 

discussão, passou para o período de votação, sendo Rejeitado com cinco votos contrários e 

três Favoráveis. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Salete que ocupasse seu 

espaço na Tribuna. A Vereadora cumprimentou a todos, salientando sobre a estiagem que 

preocupa os agricultores com a soja, as pastagens e gado leiteiro, e preocupa muito por saber 

que o município está sendo assolado pela estiagem. Citou ainda, que trabalhou na Secretaria 

da Agricultura, e sendo agricultora também sabe o quanto é sofrido e triste, mas hoje com o 

incentivo do Governo em fazer açudes e a captação de recursos naturais de calhas das casas 

em épocas de chuvas venham trazer benefícios. Citando também que a maioria dos 

Vereadores são agricultores e sabem como é sofrido, pois essa é nossa preocupação, sendo 

que o município é essencialmente agricultura. A Vereadora Rosane Crespi concordou com a 

colocação da Vereadora, dizendo que as pessoas têm que se conscientizar e captar a água das 

residências, e citou que em sua propriedade estão utilizando as calhas de um lado do galpão 

para lavoura. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou a Vereadora Rosane da Silva que 

ocupasse a Presidência da Casa. Assumindo a Presidência solicitou ao Vereador João Nildo que 

ocupe seu espaço na Tribuna Livre. O Senhor presidente cumprimentou os presentes, 

salientando que está triste porque os Vereadores não estão cumprindo com a sua função 

principal que é de fiscalizar o Poder Executivo, portanto, não estão exercendo seu papel, pois 

votando contra um Pedido de Informação, os Vereadores não estão contribuindo com a 

comunidade. O Vereador João Nildo ainda colocou que o Prefeito falou na rádio que vai 

entregar o cargo sem dívidas, o Vereador citou que a única obra que esta fazendo com 

recursos próprios é o calçadão, portanto, não deve entregar com dívidas. E quanto ao Projeto 

nº 1.366, de 16 de março de 2012, está parado na Casa, pois o Vereador colocou que em 

conversa com a comunidade percebe que estes estão se manifestando contra ao Projeto. A 

Vereadora Rosane da Silva pediu a palavra, colocando que acredita que os Pedidos de 

Informações foram negados porque cada um dos Vereadores deve ter seus motivos, se 

beneficiam de um jeito, e que ela não precisa se vender. Em seguida a Vereadora Salete Mello 

pediu a palavra, salientou que, quando se fala em respeito e dignidade é a coisa mais linda, 

pois todos sabem o que fazem e espero ser respeitada não querendo atritos na Casa, e 

questionou se estão pensando que os Pedidos foram rejeitados pelo fato de ter voltado a Casa. 

E ainda colocou que, quando as pessoas se discriminam a si próprias é porque tem problemas 

consigo mesma. Acrescentou ainda que, o Presidente esta exercendo seu papel de forma 

transparente e respeitosamente, e também os demais colegas estão agindo da mesma forma, 

pois cada um tem seu ponto de vista e que ela está buscando a prosperidade dentro da Casa. 

Retomando a palavra, o Vereador João Nildo comentou sobre a época em que era Secretário e 

que a Vereadora Salete era também Secretária, sempre que precisou ela o ajudou, sendo 

assim, só tem a agradecê-la. O Vereador ainda acrescentou que não faz atritos, e que cada um 

deve defender sua ideia, sua posição e discuti-las, e desde que entrou nesta Casa o Vereador 

colocou que nunca mudara a posição, já elogiou os Projetos do Executivo assim como também 

criticou, questionou outros Projetos, e assim mesmo foi convidado para ser Secretário, pois 

faço o que é justo para a comunidade. Ainda, o Vereador comentou que as pessoas chegam à 

cidade e questionam sobre o abandono, por isso que questiono o valor investido no Projeto nº 

1.366. O Vereador considera vergonhoso os Vereadores votarem contra os Pedidos de 

Informações. A Vereadora Salete Mello pediu a palavra, colocando que não é preciso agredir 



 

 

uns aos outros na Casa é preciso ter dignidade. Citou o exemplo do uso das câmeras de 

monitoramento na empresa Monsanto, em visita à empresa ela pôde conhecer o 

funcionamento das mesmas e achou interessante o uso destes recursos. Retomando a palavra, 

o Vereador João Nildo comentou que a empresa Monsanto tem funcionário 24 horas para 

monitoramento das câmeras e tem condições de fazer todo o monitoramento, sendo esta uma 

multinacional. E ainda acrescentou que na Casa ninguém agrediu ninguém, apenas foi 

discutido Projetos, e considera a discussão dentro da Casa positiva, e para finalizar, salientou 

que estava triste com os Vereadores que não estão exercendo seu papel. Em seguida a 

Vereadora Rosane da Silva devolve a presidência para o Vereador João Nildo. Assumindo a 

Presidência, como nada mais havia a ser tratado, agradeceu a presença dos presentes 

encerrando a Sessão, marcando a próxima para o dia 14 de Maio de 2012, segunda feira, às 18 

horas e 30 minutos, da qual foi lavrada a Ata esta que após lida e aprovada será assinada pelos 

seguintes Vereadores 


