ATA Nº15/2016
Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às dezoitos
horas e trinta minutos, reuniram-se os vereadores na câmara municipal de
vereadores para sessão extraordinária. Ausente o vereador Odi Lorenzini. O
presidente Fernando Frozza declara aberta a sessão e após leitura bíblica,
menciona o motivo da sessão extraordinária que é a discussão referente à
aplicação das recomendações do processo nº 002686-02.00/14-4 do TCERS,
que trata da lei municipal 1.185/2012, a qual fixou a remuneração dos
vereadores para atual gestão. Num primeiro momento passa a palavra ao
jurídico que apresenta o entendimento do processo aos vereadores e
sugerindo a retenção provisória dos valores tendo em vista que na próxima
segunda feira dia vinte e nove, conforme consta no processo, voltará em pauta
e terá sua decisão final. Caso a decisão seja favorável ao recurso da
Procuradoria da Câmara, tais valores não serão mais serão descontados e
ressarcidos os valores retidos. Em seguida estende-se a discussão ao grande
plenário e a vereadora Anadir e Marciana reclamam da pouca informação
apresentada e não se posicionam e nem se manifestam em decorrência de o
processo

não

estar

concluído.

O

presidente

Fernando

sugere,

que

independentemente do despacho final, se faça uma votação nominal para os
vereadores que aceitam a retenção dos valores correspondentes até o final do
mandato como devolução dos valores. Sendo que, se o TCERS entenda a
argumentação jurídica da câmara de vereadores de Relvado, os valores que os
vereadores tenham retido, seja ressarcido. Na votação os vereadores Nevile L.
Delazeri, Marciana Da Broi Fuks e Anadir Nardi não se manifestaram até que
haja o julgamento final. Os demais vereadores, Natalin R. Reginatto, Oberdan
Tauffer, João Carlos Bertolini, Airton Zonatto e o presidente Fernando Frozza,
concordam com a retenção dos valores. Nada mais havendo o presidente
encerra a sessão extraordinária. Sem mais a constar a ata será assinada pela
mesa diretora após votação no grande plenário.

