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ATA –ao Terceiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, 

na sala do Plenário da Casa Legislativa, sua sede, a Câmara Municipal 

de Vereadores de Mato Castelhano realizou a sua vigésima sétima 

Reunião Plenária Ordinária da 8ª Legislatura – Vigésima Terceira 

Reunião Plenária Ordinária da Primeira Sessão Legislativa,  A MESA – 

Estava integrada pelos vereadores: Fabiana Andrade da Silva, 

Presidente; Rejane  Rodrigues da Rosa, Primeiro Secretário e Vilson 

Vailatti, Segundo Secretário. VEREADORES PRESENTES: Em número 

de 09 (nove), por bancadas eram os seguintes: PP- 03, Rejane Rodrigues 

da Rosa, Adilso Soares Ribeiro e Vilson Vailatti; PTB - 02, Fabiana 

Andrade da Silva e Fernando Vailati; MDB – 02, Roberta de Souza 

Albuquerque e Leandro Salvático; PDT – 02, Leandro Bisolo e Flávio 

Saggiorato. Invocando a proteção de Deus, a Excelentíssima Senhora 

Presidente deu abertura aos trabalhos às dezessete horas e trinta 

minutos. O Senhor Presidente pediu para o segundo secretário fazer a 

leitura da ata da sessão anterior a qual foi aprovada sem restrições.  

EXPEDIENTE: Do Executivo Municipal Portarias de nº 709 a 766 – 

Disponíveis na Secretaria da Câmara. Decretos nº 56 a 64 - Disponíveis 

na Secretaria da Câmara.De outros órgãos: Sem Matéria. Leitura 

discussão e votação dos Pedidos de Providências, Pedidos de 

Informações, Indicações, Requerimentos e Moções:Pedido de 

Informação 09/2021- Autoria do Vereador Flávio Saggiorato e Pedido de 

Providência 07/2021 – Autoria do Vereador Flávio Saggiorato. Leitura 

dos Projetos de Lei, de Resolução e Decreto Legislativo e 

distribuição para parecer:PROJETO DE LEI Nº 30, DE 29 DE 

OUTUBRO DE 2021 AUTORIZA A VENDA SUBSIDIADA DE IMÓVEL DE 

PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA EM ÁREA DE DISTRITO 

INDUSTRIAL E COMERCIAL.ORADOR DO GRANDE EXPEDIENTE: 

Sem Vereadores inscritos. ORDEM DO DIA: SEM MATÉRIA. 

Explicação Pessoal:Vereadora Roberta de Souza Albuquerque: 

Iniciou sua fala cumprimentando a presidente do legislativo, em seu 

nome todos os demais colegas vereadores e os servidores desta casa. 

Seguiu falando que gostaria de fazer duas considerações sobre a última 

sessão, sendo a primeira delas, que seja observada a resolução de mesa 

nº 05/2021, onde ficou limitado o acesso ao público a oito pessoas, pois 

na última sessão o público estava numa quantidade de doze pessoas, 

assim excedendo a quantidade prevista na resolução, assim, numa 

próxima oportunidade a mesma deve ser observada, já que há esta 



resolução. Já a outra questão diz a respeito do secretariado municipal e 

dos titulares dos órgãos, pois há uma previsão no regimento interno, no 

art. 197, onde diz que os secretários podem ser convocados ou 

comparecer por livre espontânea vontade para esclarecer assuntos de 

suas secretarias, então no caso, o representante da secretaria 

municipal de educação, senhor prefeito municipal, veio por iniciativa 

própria para dar explicações sobre o transporte escolar, assim a 

vereadora gostaria que fosse observado este mesmo artigo, pois o 

mesmo deve ser limitado somente ao assunto que ele foi convidado ou 

que ele venha explanar sobre a sua secretaria, porém o prefeito 

municipal se excedeu em sua fala, tratando de assunto diverso de sua 

secretaria, assim, seguiu a vereadora solicitando que numa próxima 

oportunidade seja observadas as disposições, bem como para que não 

seja o caso de um vereador intervir na fala do secretário. Em relação a 

fiscalização do transporte escolar, segue a edil colocando-se a 

disposição para participar, se houver algum procedimento 

investigatório, pois afirmou que se houver algum culpado deve ser 

punido, assim não retira nada o que falou, afirmando que a 

administração passada agiu da maneira mais transparente possível, 

mas se houver alguma irregularidade a mesma é favorável, assim 

citando que a base da família é a honestidade, assim leva a mesma para 

a política, assim, jamais na sua vida pessoal ela será chamada de 

desonesta, e não será pela vida política que será enquadrado, afirmando 

novamente que está a disposição para fazer parte. VEREADOR FLÁVIO 

SAGGIORATO: Iniciou sua fala cumprimentando a presidente do 

legislativo, em seu nome estendeu os cumprimentos aos demais 

vereadores, bem como aos funcionários desta casa. Tratou em sua fala 

sobre os pedidos de sua autoria, o pedido de informação sobre os 

balancetes de até o mês oito de 2020 e o balancete até o mês 8 de 2021, 

pois o mesmo citou que há muita mídia, mas reconhece que o trabalho 

está acontecendo, seguiu tratando que por ser meio leigo, talvez a 

resposta esteja no portal da transparência, mas o mesmo gostaria que a 

resposta fosse oficial, pois no portal há uma grande diferença de 

arrecadação, assim, no momento em que se faz a mídia, também 

deveria ser colocado que a arrecadação melhorou. Seguiu o mesmo 

falando que a arrecadação nas transferências gira em torno de dois 

milhões nesses oito meses, dizendo que é há uma diferença expressiva, 

porém o mesmo citou que pede perdão e terá a humildade de pedir 

desculpas se o mesmo falou alguma besteira, assim sendo provado o 

contrário, por isso gostaria que viesse a resposta de maneira oficial. 

Parabenizou que o trabalho está acontecendo, pois está entrando o 

dinheiro. No que diz respeito do pedido de providência, citou o vereador 

que a estrada não está tão ruim, porém as pessoas pedem para que aja 

uma melhoria, assim uma patrolada e umas britas já seria de grande 

valor. Seguiu o mesmo tratando que o Adroaldo falou que em torno de 

quarenta por cento de despesa com o pessoal, assim a arrecadação 

aumentou muito, pois a despesa com o pessoal deveria estar maior com 



uma arrecadação normal. VEREADORA FABIANA ANDRADE DA SILVA: 

Iniciou sua fala cumprimentando a mesa bem como os demais 

vereadores e funcionários da casa, seguiu sua fala dizendo que a 

resolução tratada pela vereadora Roberta, deve ser mudada, pois muita 

coisa já está mais acessível, porém as coisas saíram do controle, 

havendo tentativas de controlar a porta, porém não foi possível, assim a 

mesma pediu desculpas. Sobre o que tange o prefeito municipal em sua 

fala, há sim uns momentos que o mesmo se excedeu, mas haverá uma 

conversa para que as coisas sejam feitas do modo que deve ser, 

embasado pelo regimento interno, outra questão sobre a possível 

investigação quanto aos transportes, como o pedido partiu da 

Vereadora Roberta, a edil acredita que deve ser feita uma investigação, 

assim se for o caso de instaurar uma CPI, deve ser investigado qual 

parte está errada, assim devendo ser estudada a possibilidade de 

instaurar a mesma. Ademais, seguiu tratando sobre a passagem do dia 

do funcionário público, salientando que a mesma é uma funcionária e 

tem orgulho de ser, assim agradecendo os funcionários públicos da 

casa legislativa e todos os demais funcionários públicos do nosso 

município, nada mais havendo a tratar, a presidente declarou 

encerrada a presente sessão, ficando os vereadores convocados para a 

próxima sessão ordinária do dia 03/11/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


