
 

 

ATA N°. 947 DO DIA 04 DE JUNHO DE 2012 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

Aos quatro dias do mês de junho 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, Regina Salete Hahn de Mello, 

Rosane Crespi, Rosane da Silva, Rúbia Dal’Maso, e Valdemar Morello Seidler em 

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

solicitou a segunda secretária, Vereadora Rosane Crespi que efetuasse a leitura da Ata 

Nº 946 de 28 de maio 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 o Vereador, João Nildo Borba Teixeira solicitou 

inscrição. Não havendo Pauta do Dia, o Senhor Presidente passou para a Ordem do Dia, 

onde solicitou a primeira Secretária que efetuasse a leitura do Parecer N° 037/12 da 

Comissão Geral de Pareceres e Parecer N° 036/12 da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que trata do Projeto de Lei Nº 1.386/2012, onde se posicionaram 

Favoravelmente ao Projeto, estando, em condições de ser levado à análise pelo 

Plenário da Casa. Após o Projeto passou para o período de discussão, onde o Vereador 

Miltom se manifestou, colocando que os Vereadores estão fazendo “papel de palhaços” 

dentro do Município, pois este Projeto chegou à Casa sem o nome da praça, constando a 

denominação Praça Central, tendo em vista que, o nome já fora aprovado na Casa há 

anos, denominando-se Praça Danusa Borghetti. O Projeto passou para o período de 

votação, obtendo Aprovação Unânime. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou a 

primeira Secretária, Vereadora Rosane da Silva que ocupasse a Presidência da Casa. 

Assumindo a Presidência solicitou ao Vereador João Nildo que ocupasse seu espaço na 

Tribuna Livre. O Vereador cumprimentou os presentes, relatando sobre a Assembléia 

que ocorreu na Casa no dia 02 de junho, sábado, com o coordenador do COREDE, 



 

 

representando o Planalto Médio, senhor Rodrigo Romam, onde gostaria que estivessem 

presentes os nobres colegas Vereadores, inclusive foi ligado para todos devido a grande 

importância desta Assembléia para eleger as prioridades do município, mas infelizmente 

só compareceu a Vereadora Rosane da Silva, colocando que sentiu-se mal e 

envergonhado perante o coordenador. O Vereador ainda ponderou que se os Vereadores 

estivessem preocupados para que as coisas acontecessem no município teriam 

participado e contribuindo com esta Assembléia, mas isso não aconteceu. Também 

relatou que ligou para o Secretário da Agricultura, e este, não compareceu e nem 

mandou representante, tendo em vista que a Secretaria já recebera muitos benefícios. O 

Vereador mencionou a entrega de três toneladas de calcário e cinco sacas de adubo que 

foram entregues aos pequenos agricultores meses atrás, através da consulta popular de 

2010, acreditando haver desencontro de informações, pois no dia da entrega a Secretária 

da Agricultura da época, divulgou que o Conselho da Agricultura resolveu comprar o 

calcário para beneficiar os pequenos agricultores, acreditando o Vereador não ter sido 

por maldade da Secretária e sim pelo fato das informações não serem claras e corretas, 

quando na verdade esta verba veio do Governo de Estado, destinado para aquisição 

deste calcário e adubo, sendo isso negativo para o município, principalmente para as 

pessoas que votam na Consulta Popular. Se fossem divulgadas aos agricultores as 

informações corretas e reais sobre a origem da verba, facilitaria e incentivaria as pessoas 

para votarem na Consulta Popular, tendo estes, uma razão para ir às urnas votarem. O 

Vereador comentou que, de acordo com o coordenador do COREDE, no próximo ano o 

repasse das verbas oriundas da Consulta Popular irá ser diferente, o próprio beneficiado 

irá ao banco não passando mais pela Prefeitura. Ainda o Vereador colocou que no dia 

11 de julho se realizará uma Assembléia, onde irão discutir e votar as prioridades, tendo 

direito a votar o Presidente do COMUDE, Presidente da Câmara de Vereadores, 



 

 

Prefeito Municipal e o Delegado que foi eleito na Assembléia. O Vereador esclareceu 

que foi Secretário do Meio Ambiente no ano de 2011 de maio a dezembro, e devido as 

colocações feita pela Vereadora Regina na Sessão anterior sobre a pesquisa em que o 

Município foi eleito o pior do Estado na questão da limpeza urbana ser responsabilidade 

do Secretário do Meio Ambiente, deixando claro que esta pesquisa foi realizada no ano 

de 2010. E mesmo que fosse em sua gestão relata que não havia condições de trabalhar, 

pois não havia recursos humanos e máquinas, colocando que não podemos colocar a 

culpa nos outros, e sim, assumir nossas responsabilidades . E para finalizar, o Vereador 

deixou claro que sua posição é de fiscalizador e tem muito orgulho deste trabalho, e se 

está nesta Casa é porque as pessoas acreditaram em seu trabalho. 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, encerrou a Sessão, 

marcando a próxima para o dia 11 de Junho 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: 


