
 

 

 ATA N°. 1173 DO DIA 24 DE JANEIRO DE 2017 - SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete às dezoito horas e 

trinta minutos reuniram-se os Senhores Vereadores: André Luiz Daré, Débora Fátima 

França, Gilberto Maier Fernandes, Jorge Luiz Assumpção Pedroso, Marcelo de 

Oliveira, Pedro Simão de Oliveira Flores, Querli Oliveira dos Santos, Rosane Fátima da 

Silva e Tiago Souza Amarante, em Sessão Plenária Ordinária. Abertos os trabalhos da 

Sessão, a Senhora Presidente, solicitou ao Segundo Secretário, Vereador Tiago Souza 

Amarante, que efetuasse a leitura da Ata Nº 1.172 de dezessete de janeiro de dois mil e 

dezessete, que depois de lida e submetida à apreciação, obteve Aprovação Unânime. A 

Senhora Presidente cumprimentou a Secretária da Educação Tâniela de Cesaro, 

Secretário de Obras e Serviços Urbanos Gelso Negri, comunidade presente, colegas 

Vereadores e funcionários da Casa. Também, parabenizou o Vereador Pedro Simão de 

Oliveira Flores pela passagem de seu aniversário no dia 20-01 e o Vereador Tiago 

Souza Amarante no dia 24-01. Logo após, a Senhora Presidente abriu inscrições à 

Tribuna Livre, o Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores, Jorge Luiz Assumpção 

Pedroso e Rosane Fátima da Silva solicitaram inscrições. Após o primeiro Secretário, 

Pedro Simão de Oliveira Flores, efetuou a leitura da Pauta do Dia onde constavam as 

seguintes matérias: Projeto de Lei n° 1.708, de 17 de janeiro de 2017: Autoriza o 

Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências; Projeto de Lei 

n° 1.709, de 20 de janeiro de 2017: Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por 

tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público, e dá outras providências; Projeto de Lei n° 1.710, de 23 de janeiro de 2017: 

Ratifica o parcelamento de dívida realizado pelo Poder Executivo Municipal perante a 

Secretaria da Receita Federal referente aos débitos de contribuições sociais 

previdenciárias, todos os Projetos foram encaminhados para análise das Comissões 

e Indicação n°001/17, em 20 de janeiro de 2017: Sugere ao Executivo Municipal que 

seja elaborado um Projeto de Regularização Fundiária no município. (Autoria da 

Vereadora Querli Oliveira dos Santos). Prosseguindo, a Senhora Presidente passou à 

Ordem do Dia, solicitando ao Primeiro Secretário que efetuasse a leitura dos seguintes 

Pareceres: Parecer nº005/2017 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de 

Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei N°1.707/2017, onde 

emitiram Parecer Favorável. Em discussão não houve manifestações e em votação o 

Projeto, obteve Aprovação Unânime. Parecer nº006/2017 da Comissão Geral de 

Pareceres e da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que tratam do 

Projeto de Lei N°1.708/2017, onde emitiram Parecer Favorável. Em discussão não 

houve manifestações e em votação o Projeto, obteve Aprovação Unânime. Parecer 

nº007/2017 da Comissão Geral de Pareceres e da Comissão de Orçamento e 

Tomada de Contas, que tratam do Projeto de Lei N°1.709/2017, onde emitiram 

Parecer Favorável. Em discussão não houve manifestações e em votação o Projeto, 

obteve Aprovação Unânime. Após a Senhora Presidente passou à Tribuna Livre, 



 

solicitando o Vereador Pedro Simão de Oliveira Flores que ocupasse seu espaço. O 

Vereador saudou aos presentes, parabenizou o Vereador Tiago Souza Amarante e o 

Vice-Prefeito Adão Airton de Oliveira pela passagem de seu aniversário e salientou que 

é muito importante a participação da população nas Sessões da Câmara. O Vereador 

mencionou sobre o pronunciamento do Vereador Jorge Luiz Assumpção Pedroso na 

última Sessão, sobre as pessoas que estão trabalhando sem terem sido nomeadas, 

salientando que estão vivendo em um momento difícil em nosso Município, sendo que o 

Prefeito nomeou apenas quatro secretários por não saber a real situação financeira que 

se encontra o Município, ainda ressaltou que em conversa com o Servidor do Executivo 

Ivan Tamanho, onde o mesmo afirmou ter fechado as contas do Executivo apenas no dia 

de ontem, ponderando que se ele tivesse no lugar do Prefeito não teria nem aberto a 

Prefeitura, nos primeiros vinte dias. Ainda mencionou sobre as pessoas que estão 

trabalhando voluntariamente na Prefeitura, ressaltando que essa situação está amparada 

em Lei, sendo a Lei n° 9.608/1998 de Fernando Henrique Cardoso, parabenizando a 

atitude dessas pessoas, trabalhando sem serem remuneradas, fazendo o bem para o 

Município, também salientou que a Prefeitura não é uma máquina para ser sugada, mas 

sim para servir a nós. Ressaltou também que na administração passada, entre Ccs e Fgs 

era em um total de cinquenta e quatro cargos, isso sem contar secretários, RPA e 

Processo Seletivo, dizendo serem muitos cargos para o Município, não sendo fácil 

administrar dessa maneira. Em seguida fez uso da Tribuna o Vereador Jorge Luiz 

Assumpção Pedroso. O Vereador cumprimentou aos presentes, salientando que fica 

feliz em saber que tem pessoas dispostas a trabalhar voluntariamente para o bem do 

Município, pois a crítica feita, não foi por crítica política partidária, mas quer que a Lei 

seja cumprida, salientando que não sabia que essas pessoas estão trabalhando sem 

receber salário, porém, poderiam ter feito portarias de trabalho voluntário. Ainda 

ressaltou que no ano de 2012 ele juntamente com amigos se empenhou em uma 

campanha política, mas quatro anos depois, ele se envergonha disso ter acontecido, 

devido à dívida que o Prefeito do mandato passado deixou, entre elas dívidas com 

INSS, sendo que esses valores foram muito mal administrados. Salientando também, 

que espera que o Prefeito Ildo Orth seja motivo de orgulho, pois não é apenas Prefeito 

só de quem votou nele, mas sim de todos os munícipes. O Vereador ainda ressaltou que 

o Prefeito da Administração passada fez um contrato com a empresa Bonfante no valor 

de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo que com esse valor poderia ter pagado 

o INSS. Também o Vereador ponderou que os Vereadores irão protocolar um Pedido de 

Informação, sobre a UNILIDER (Universidade de Lideres), que desenvolve um trabalho 

Social em nosso Município, porém, foi feito um repasse no valor de R$20.000,00 (vinte 

mil reais), no mês de maio feito pelo secretário da fazenda, sendo ele mesmo o 

Presidente da Entidade, e através desse Pedido seja providenciada a prestação de contas 

sobre o repasse desse valor. Logo após, fez uso da Tribuna a Vereadora Rosane Fátima 

da Silva.  A Vereadora saudou aos presentes, agradeceu a presença da comunidade 

presente. Ressaltou que a Indicação da Vereadora Querli Oliveira dos Santos, já havia 

sido feita desde 2008, pois muitos imóveis e terrenos não estão regularizados e o 



 

município só perde com isso, pedindo apoio aos colegas Vereadores que se engajem 

nesta causa, para que posteriormente com o Executivo possamos regularizar. E ainda 

questionou o Vereador Jorge Luiz Assumpção Pedroso onde ela diz achar estranho o 

Vereador se sentir envergonhado se ele fazia parte da Administração, sendo ele Chefe 

de Gabinete, dizendo haver divergência, entre achar e o ser. O Vereador Jorge Luiz 

Assumpção Pedroso por questão de ordem pediu a palavra, mas a Senhora Presidente 

não o concedeu. Como não havia nada mais a tratar, a Senhora Presidente encerrou a 

presente Sessão, convocando aos Senhores Vereadores para a próxima, que se realizará 

no dia 31 de janeiro de 2017, terça-feira, às 18h30min, da qual foi lavrada a Ata, esta 

que após lida e aprovada será assinada pelos seguintes Vereadores: 


