ATA 001/2018
Aos 5 dias do mês de fevereiro a Câmara Municipal de Vereadores de Planalto/RS se
reúne para mais uma Sessão Ordinária na sala das sessões. Presidente saudou a todos, e
convidou a todos para a oração do Pai Nosso, em seguida colocou em votação a ata da
sessão anterior, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida foi feita a
leitura dos Ofícios Recebidos, e a leitura do Parecer Permanente de Pareceres. O
Presidente pede para que seja feita a leitura do Projeto 004/2018, após a leitura o
presidente coloca em discussão, neste momento o Vereador João pediu a palavra:
saudou a todos, falou da importância do referido projeto, elogiou o Poder Executivo
pelo projeto aqui exposto, que é referente aos alunos que se deslocam para outras
cidades ou estados para estudar, colocou que o mesmo é favorável a este projeto pois a
comunidade indígena também faz uso do mesmo, e novamente colocou-se favorável ao
projeto.Como ninguém mais quis se manifestar o Presidente coloca em votação onde o
Projeto 004/2018 foi aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente pede para que
seja feita a leitura do Projeto 006/2018, após a leitura o Presidente coloca em discussão,
mas ninguém quis se manifestar, então o Presidente fez uma ressalva que é preciso
alterar o nome do contrato, e este foi um pedido do Vereador Leonir. O Presidente
coloca em votação onde o projeto 006/2018 foi aprovado por unanimidade. Em seguida
o Presidente pede para que seja feita a leitura do Projeto 007/2018, após a leitura o
Presidente coloca em discussão, neste momento o Vereador João pede a palavra:
renovou sua saudação, registrou a presença do presidente do PSB Sr. Tito Jacinto e a
presença do Capitão da aldeia Sr. José Farias, colocou então que este projeto é muito
importante para c comunidade indígena, colocou que esta patrulha agrícola é uma
reivindicação feita pela comunidade indígena, que foi atendida pelo deputado José
Stédili, colocou que não foi a prefeitura que passou para eles está patrulha, que esta foi
uma solicitação da comunidade, colocou também que no projeto esta que a prefeitura
esta cedendo para a comunidade esta patrulha pelo tempo de 10 anos, e colocou que
precisaria de uma explicação sobre isto, pois não está claro esta justificativa. Na
continuidade o Vereador Leandro pede a palavra: saudou a todos, e colocou que pode
sanar esta dúvida, pois estes bens não podem serem doados somente cedidos, e que se
neste 10 anos esta patrulha estiver cumprindo com seu objetivo renova-se esta cessão,
pois os mesmos são bens do município, colocou que o mesmo é feito com os terrenos do
parque industrial que enquanto estiverem cumprindo com as determinações
permanecem no mesmo, colocou também que é preciso usar estes bens para o que foram
determinados, pois caso não estejam cumprindo as determinações a prefeitura pode
retirar este bem, colocou que espera ter ajudado a entender sobre esta cessão de
uso.Como ninguém mais quis se manifestar o Presidente coloca em votação, onde o
Projeto 007/ 2018 foi aprovado por unanimidade. Como não havia nada mais do Poder
Executivo passou-se para o Poder Legislativo, onde haviam duas proposições. O
presidente pede para que seja feita a leitura da Proposição 001/2018, após a leitura com
a palavra o vereador proponente Nelson com a palavra: saudou a todos, colocou que
esta atendendo um pedido da linha 21 de abril, onde se encontra este poço perfurado a
mais de 2 anos, e a comunidade está passando necessidades com a falta de água,

colocou que foi procurado pela comunidade para que seja feita a canalização deste poço
o mais breve possível, seriam em torno de 20 famílias que seriam beneficiados, colocou
também que a água que desce da Gruta as vezes estoura os canos deixando as famílias
sem abastecimento, colocou também que esta é uma luta de anos, pediu para que o
Poder Executivo faça esta canalização pois as redes que chegam nas casas já estão
prontas, precisa ser posta a bomba para colocar a água na caixa e depois fazer a
distribuição da mesma, e que este valor não é muito alto para atender esta solicitação,
fez um pedido aos colegas vereadores para que aprovem esta proposição. O presidente
coloca em discussão mas ninguém quis se pronunciar então o presidente coloca em
votação, onde a Proposição 001/2018 foi aprovada por unanimidade. O Presidente pede
para que seja feita a leitura da Proposição 002/2018, onde após lida o vereador
proponente Nelson com a palavra: renovou sua saudação, colocou que este foi um
pedido de seu amigo Eloir Alves de Silva, pois o mesmo irá construir uma estrebaria de
grande porte, pois o mesmo esta fazendo um investimento em vacas leiteiras, e o
pontilhão que faz pouco tempo que foi construído não é seguro, onde o caminhão que
recolhe o leite precisa passar por primeiro em sua residência e o caminhão que entrega
ração precisa passar por ultimo, e os caminhos que entregarão os materias para sua
construção não podem passar pelo fato de não ser seguro este pontilhão, pediu para o
poder executivo e a secretaria de obras para que façam estes ajustes o mais breve
possível, pois é preciso valorizar quem está investindo em nosso município, colocou
que é preciso resolver antes que o pontilhão caia com algum caminhão encima, pediu
para que todos aprovem esta proposição. O Presidente coloca em discussão, mas
ninguém quis se manifestar, então o presidente coloca em votação onde a
Proposição002/2018 foi aprovada por unanimidade. Não havendo nada mais do Poder
Legislativo, passou-se para as explicações pessoais. Os vereadores João, Dirceu e
Nilson não quiseram fazer uso da palavra. O primeiro a fazer uso da palavra vereador
Leonir: saudou a todos, desejou um bom trabalho a esta nova gestão, colocou sobre os
projetos importantes, e que este projeto direcionado aos estudantes é um projeto que
vem a anos e que é de suma importância, sobre o projeto sobre a escola Luis Guanela é
preciso alterar o nome do contrato pois a direção da escola mudou neste ano, e a
cedência da patrulha agrícola, esclarecendo a duvida de seu colega João como o
vereador Leandro já se manifestou, só colocou que toda a emenda parlamentar que vem
não pode ser destinada para entidades e sim para o município, e neste caso para a
Prefeitura Municipal, pois nenhum deputado pode destinar uma emenda para
comunidades específicas, o mesmo acontece com as quadras onde a comunidade precisa
desistir o terreno para o município para que assim a mesma possa ser construída, e não é
diferente com a patrulha agrícola, e que é preciso cumprir com as determinações, e que
pode-se renovar esta cedência, colocou sobre as reclamações principalmente sobre as
estradas, pediu para a secretaria de obras veja as que estão precisando com mais
urgência de serem reparadas, pois em breve começam as aulas, comentou sobre as
proposições do vereador Nelson, colocou também sobre a comunidade do Vale das
Uvas, onde estavam esperando um projeto para o concerto do poço daquela comunidade
onde estão passando dificuldades com a falta de água, onde os mesmos já gastaram
recursos próprios e agora precisam de ajuda de custo, e já aconteceu casos de problemas

de saúde por causa da água, e para que seja solucionada este problema o mais breve
possível, colocou que já se passou um ano desta gestão e que na gestão passada após um
ano de gestão ouvia-se falar que já haviam sido pagas mais de um milhão de dividas
herdadas do antigo gestor, e que agora não houve troca de gestor e não esta sendo feito
pouco ou quase nada, e que o nosso orçamento aumentou e que se houve que não se
esta vindo recursos e repasses e que pode ser que sim esta havendo este atraso mas que
no ano passado foi aprovado um superávit de um milhão e oitocentos mil reais do outro
ano, e que nosso orçamento aumentou, e que temos para este ano um valor de trinta
milhões e que vai ser provável que seja esta faixa que o município vai arrecadar, mas
que talvez seja mais como no ano anterior, colocou que em algumas outras sessões o
seu colega Leandro colocou que arrecadação vem caindo, mas que o mesmo acredita
que aqui no nosso município não, e colocou que esta desculpas que não tem dinheiro já
furou o disco e que precisam começar a trabalhar pois já se passou um ano de gestão. O
próximo a fazer uso da palavra será o Presidente Ivaldo então neste momento ele passa
a presidência pra seu vice José. Com a palavra vereador Ivaldo: saudou a todos, colocou
que é uma honra ocupar a tribuna com o compromisso que tem este ano sendo o
presidente desta casa, sobre os projetos colocou que todos de suma importância, sobre o
projeto da assuplan, onde é a renovação do contrato, onde favorece os estudantes com
parte do transporte, e que este valor ajuda no deslocamento, a renovação do contrato
com a entidade da escola Luiz Guanela, onde serão mais crianças que terão acesso a
escola infantil, e sobre a cedência de uso da patrulha agrícola para a comunidade
indígena, onde foi uma conquista do vereador João, e colocou que é preciso seguir os
tramites legais, e colocou que daqui 10 anos com certeza será renovado este contrato,
sobre o que o vereador Leonir comentou sobre o financeiro do município, onde todos os
municípios estão passando por dificuldades, onde o mesmo colocou que tem
informações que o Estado está em dívida com o município com quase um milhão, só na
area da saúde são mais de 700 mil, onde em novembro somente 65 mil foram
depositados onde o restante não veio nem dezembro foi depositado, onde é o problema
enfrentado por vários municípios, onde é preciso analisar bem a situação, agradeceu a
comunidade indígena que se fez presente nesta sessão, e convidou os mesmos para
sempre se fazerem presentes. O vereador Alessandro não quis fazer uso da palavra. com
a palavra o vereador José: saudou a todos, colocou que como o mesmo trabalha no
parque que máquinas e que é preciso acelerar mais, e que o mesmo recebeu ligação do
Sr. Ita Zanini, onde é preciso arrumar a estrada, onde é preciso fazer andar as coisas,
onde a comunidade o elegeu para trabalhar para o povo. Neste momento com a palavra
vereador Leandro: saudou a todos, e colocou que iniciando este ano de 2018, onde o
mesmo colocou sobre a grande perca que o povo planaltense teve no dia 31 de janeiro
que foi o falecimento do Sr. Argemiro Pereira da Silva onde o mesmo foi velado nas
dependências da Câmara Municipal de Vereadores, sendo que o mesmo foi o Primeiro
Prefeito do nosso município, que foi um dos primeiros a ajudar a alavancar o município,
prestou então suas condolências a família, colocou que o mesmo era o Presidente de
Honra do partido do PDT, sobre os projetos, colocou que o projeto da assuplam é um
projeto de anos, o convenio com a escola Luiz Guanela é uma forma de inclusão social,
o projeto da patrulha agrícola onde é uma reivindicação da comunidade indígena que foi

atendida através de emenda parlamentar do deputado Stédili, colocou que o poder
executivo está vendo para incrementar esta patrulha com um plantadeira, e colocou que
numa próxima oportunidade trará dados para apresentar onde o mesmo em seu primeiro
mandato logo no inicio já aprovaram uma patrulha e desde então não pararam de trazer
estas patrulhas, onde o poder executivo passou para as comunidades, e o mesmo disse
que pode passar de um milhão coisa que nenhum outro administrador havia feito, onde
possibilitou os vereadores irem em busca destes benefícios para o município, onde isso
influencia muito no trabalho destas comunidades. neste momento com a palavra
vereador Nelson: saudou a todos novamente, e colocou sobre as patrulhas agrícolas,
onde colocou que ficou bom para o município pois estas vem de emendas parlamentares
dos deputados, onde nenhuma saiu dos cofres do município, mas que isso ajudou muito
o município, mas relembrando que as estradas precisam melhorar, onde é preciso
investir nas estradas, onde a população está reclamando, onde o mesmo é convidado a
visitar as comunidades, mas que deve-se melhorar estas, colocou que estas patrulhas
diminuíram os gastos da prefeitura, onde a mesma poderia investir mais nas estradas,
colocou que esteve na propriedade do Sr. Moacir Mocelin onde o mesmo coopera com o
município com a produção de leite e que precisa ser arrumada a estrada, agradeceu ao
secretario de obras por atender um pedido feito na linha da gruta pelo bom trabalho, e
colocou que a estrada da Linha da Gruta que liga a linha 21 de abril precisa ser
arrumada, também que na linha 21 de abril precisa ser colocado 2 tubos pois a estrada
esta em tamanho reduzido com riscos dos caminhões não conseguirem passar ou até
mesmo de causar um acidente, e que a estrada que liga Linha Divino a Linha São Luiz
também precisa ser arrumada, e as demais estradas onde precisam passar o transporte
escolar para evitar um acidente. Não havendo mais explicações pessoais o presidente
marca a próxima sessão para dia 20 de fevereiro. Destacamos a presença do Assessor
Jurídico Pedro. Para constar eu Francieli Aparecida Diotti Ferraz lavrei a seguinte ata
que após lida será assinada por todos os presentes.

