Ata nº 2.140, da Sessão Legislativa Ordinária. No dia vinte e quatro do mês de
fevereiro do ano de dois mil e dezessete, as nove horas, no Plenário Monsenhor Paulo
de Tarso Rautenstrauch, sob a Presidência do Vereador Nilton Luciano de Oliveira,
que, após saudar e agradecer a todos os presentes, informou que uns dos integrantes
do MOC que solicitou para fazer o uso da Tribuna, não estava presente. O Senhor
Presidente determinou ao Senhor Secretário que procedesse a chamada dos Senhores
Vereadores, por meio do qual se constatou as seguintes presenças: Nilton Luciano de
Oliveira, Beriato Augusto Alves, Adeilde Dável de Oliveira, Lucivan Hease, Florentino
Binow, Francisco Braga, João Luciano Belisário, Josimar Neves da Silva, Márcio Rosa
Santos, Romildo Camporez da Silva, Romildo Valseir Ortolani, Roserene Paulino da
Silva e Tarcíso José Araújo. Portanto havendo número legal de Vereadores o Senhor
Presidente, após a execução do Hino Nacional, do Hino de Afonso Cláudio e da leitura
da Palavra de Deus, declarou oficialmente aberto os trabalhos da referida Sessão. O
Senhor Presidente determinou ao Senhor Secretário, Adeilde Davel de Oliveira, que
fizesse a leitura das matérias do Pequeno Expediente. PEQUENO EXPEDIENTE: _
Ofício da Professora Joseane Oder Coutinho Roriz solicitando a realização de uma
Visita Monitorada ao Espaço da Câmara Municipal de Afonso Cláudio. _Requerimento
para o uso da Tribuna Livre pelo MOC no dia dez de março de dois mil e dezessete.
_Requerimento da Vereadora Roserene Paulino da Silva requerendo seu afastamento
como integrante do Conselho Municipal de Segurança Pública. _Ofício SEMADE nº
017/2017 solicitando que indique dois (02) membros desta Casa de Leis para compor o
Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS. _Ofício PMAC
– Procuradora Geral nº 008/2017 encaminhando os Autógrafos de Leis nºs 2.197/2017,
2.198/2017 e 2.200/2017. _Indicação nº 042/2017 de autoria do Vereador Lucivan
Hease. _Indicação nº 043/2017 de autoria do Vereador Beriato Augusto Alves.
_Indicação 044/2017 de autoria do Vereador Florentino Binow. As Indicações serão
encaminhadas de acordo com as suas destinações. _Requerimento da Vereadora
Roserene Paulino da Silva requerendo a realização de uma (01) Sessão Solene no dia
08 de Março de 2017. Colocado em discussão o Requerimento. Não havendo Vereador
a discutir. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. _Projeto de Lei 002/2017
de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, intitulado “Altera dispositivos da Lei
Municipal nº 1.956 de 05 de Setembro de 2011, Conselho Municipal de Segurança
Pública e dá outras Providências.”. _Manifestou-se a Vereadora Roserene Paulino da

Silva alegando que o Projeto deveria ser devolvido, pois encontra erros. Manifestou-se
o Vereador Adeilde Dável que o Projeto iria ser encaminhado para as Comissões
competente seria observado da forma correta. _Projeto de Lei nº 003/2017 de autoria
do Chefe do Poder Executivo Municipal, intitulado “Altera dispositivos da Lei Municipal
nº 1.731 de 07 de Novembro de 2006, Plano Diretor do Município de Afonso Cláudio e
dá outras providências.”. _ Projeto de Lei nº 002/2017 de autoria do Vereador Beriato
Augusto Alves, intitulado “Obriga a inclusão do café na merenda escolar e determina a
promoção institucional do produto.”. Os Projetos foram encaminhados para a
Assessoria Jurídica e as Comissões competentes. _ Pela ordem manifestou-se a
Vereadora Roserene Paulino da Silva dando ciência que esse último Projeto é
inconstitucional e que antes de votar precisa ser analisado melhor. Não havendo mais
matérias de Pequeno Expediente, passou-se ao Grande Expediente, com o horário
destinado á TRIBUNA LIVRE. De acordo com a Ordem de Inscrição o Senhor
Presidente convidou para fazer uso da Tribuna Livre Excelentíssimo Vereador
Florentino Binow. _O Senhor Vereador cumprimentou a Mesa Diretora e todos os
presentes, informou que a estrada do Distrito de Mata Fria se encontra em uma
situação ruim, e citou sobre uma moradora do Distrito que foi premiada no concurso de
Controladora Geral e ficou em segundo lugar. Citou também sobre o estado
degradante que se encontra a Unidade de Saúde do Distrito. _ Questão de ordem no
seu aparte manifestou-se a Vereadora Roserene Paulino da Silva citando que visitou a
Secretaria de Obras e que se encontra em uma situação delicada, pois muitas
máquinas estão danificadas e não há dinheiro em caixa no momento para atender as
necessidades e além de não poder estar contratando Operadores de Máquina
aprovado no concurso. _ Questão de ordem no seu aparte manifestou-se o Vereador
Tarciso José de Araújo informando que as máquinas da municipalidade estão
trabalhando e parabenizou o Secretário Municipal de Obras. _ Questão de ordem no
seu aparte Manifestou-se o Vereador Josimar das Neves parabenizando o Prefeito
Municipal Edélio Francisco Guedes e seu Secretariado, pelo trabalho que vem
desenvolvendo e em pouco tempo. _ Questão de ordem, no seu aparte manifestou-se
o Vereador Beriato Augusto Alves informando que tem estradas que nunca foram
patroladas, e a municipalidade com pouco tempo de administração atendeu a
necessidade. Destacou ainda que as etapas estão sendo escolhidas de forma
administrativa. _ Pela ordem manifestou-se novamente o Vereador Josimar das Neves

destacando que é preciso dar um apoio e procurar atender aos pedidos dos moradores
rurais. O Senhor Vereador Florentino Binow voltou com a palavra citando que alguns
distritos irão ficar por último e que os moradores precisam ter paciência. De acordo
com a Ordem de Inscrição o Senhor Presidente convidou para fazer uso da Tribuna
Livre Excelentíssimo Vereador Romildo Camporez. O Senhor Vereador cumprimentou
a Mesa Diretora e todos os presentes, destacou que estão ansiosos quando a Sessão
for transmitida via Rádio para que os munícipes possam estar cientes dos
acontecimentos envolvidos com a municipalidade e o erário público e as expectativas
depositadas nessa nova Câmara de Vereadores. Em seguida o nobre edil requereu a
Mesa Diretora, que encaminhasse um expediente para o Senador Magno Malta,
felicitando-o na sabatina a indicação do ministro licenciado Alexandre de Moraes, para
o STF – Supremo Tribunal Federal, o Presidente deferiu. Em seguida o nobre edil
Romildo Campores agradeceu a presença do Senhor Júlio Sérgio Ferro Pimenta,
Secretário Municipal de Finanças, que o respeita pela sua idoneidade e conduta ilibada
e o admira, e que vem realizando um bom trabalho frente a municipalidade. Decorrido o
horário destinado a Tribuna Livre, o Senhor Presidente determinou ao Senhor
Secretário que fizesse a leitura das matérias da Ordem do Dia. ORDEM DO DIA:
_Autógrafo de Lei nº 2.199/2017, intitulado “Altera a Lei Municipal nº 1.985 de 05 de
março de 2012 que dispõe sobre a criação da Unidade de Controle Interno e dá outras
providências.” Pela totalidade do veto. Colocado em discussão o Parecer da Comissão
de Justiça. Não havendo Vereador a discutir. Colocado em votação, aprovado por
unanimidade. De acordo com as normas Regimentais, passou-se ao processo de
votação, o qual ocorreu nominalmente. Portanto, o Vereador ao ser convidado a
expressar o seu voto, proferir-se-á. Aprovo o veto ou rejeito o veto. Dessa forma, o
Senhor Presidente convidou para expressar o seu voto, o Vereador Romildo Valseir
Ortolani no qual aprovou o veto. Convidou também o Vereador Romildo Camporez no
qual aprovou o veto. Convidou também o Vereador Josimar Neves, no qual aprovou o
veto. Convidou também o Vereador Tarciso José de Araújo, no qual aprovou o veto.
Convidou também o Vereador Florentino Binow, no qual aprovou o veto. Convidou
também a Vereadora Roserene Paulino da Silva, no qual aprovou o veto. Convidou
também o Vereador Márcio Rosa, no qual aprovou o veto. Convidou também o
Vereador Francisco Braga, no qual aprovou o veto. Convidou também o Vereador João
Luciano Belisário, no qual aprovou o veto. Convidou também o Vereador Lucivan

Hease, no qual aprovou o veto. Convidou também o Vereador Adeilde Dável, no qual
aprovou o veto. Convidou também o Vereador Beriato Augusto Alves, no qual aprovou
o veto. E o Vice-Presidente Convidou o Presidente Nilton Luciano de Oliveira, no qual
aprovou o veto. Aprovado o veto por unanimidade. Desta forma foi mantido o veto ao
Autógrafo de Lei nº 2.199/2017, e seria oficialmente comunicado ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal. Não havendo matérias a serem apreciadas, o Senhor
Presidente, após agradecer a presença de todos, em nome de Deus, declarou
encerrado os trabalhos da referida Sessão, convocando os Senhores Vereadores para
a próxima Sessão Legislativa Ordinária, a ser realizada no dia oito de Março de dois mil
e dezessete, às dezoito horas, ou extraordinariamente, segundo as necessidades dos
Poderes Executivo ou Legislativo.
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