ATA 003/2018
Aos seis dias do mês de março a Câmara Municipal de Vereadores de Planalto/RS se
reúne para mais uma Sessão Ordinária na sala das sessões. Presidente saudou a todos,
em seguida 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 também do Parecer da Comissão Permanente
de Pareceres. O Presidente pede para que seja feita a leitura do Projeto 009/2018 com a
Emenda, após a leitura o presidente coloca em discussão a emenda,onde neste
momento com a palavra vereador Leandro: saudou a todos, colocou que o motivo
desta emenda é para que este projeto seja idêntico aos outros projetos que são se sessão
de uso, neste caso este projeto dedicado a esta clinica, colocou que esta emenda vem
para preservar o Patrimônio Público, e o mesmo falou da índole desta clinica, e fez um
pedido para que todos aprovem esta emenda e desejou prosperidade os proprietários.
Como ninguém mais quis se manifestar o Presidente coloca em votação a Emenda ao
Projeto 09/2018 onde a mesma foi aprovada por maioria absoluta destacando que o
vereador Leonir votou conta. O Presidente coloca em discussão o Projeto 09/2018
com Emenda, neste momento com a palavra vereador Leonir: saudou a todos,
esclareceu que foi contra a emenda pois o mesmo diz que ela não procede, e como a
mesma agora faz parte deste projeto colocou que o Projeto 09 menciona a construção de
uma sala comercial, e o mesmo quer sabre qual é a contra partida que será oferecida
pela clínica, colocou que é preciso cumprir as leis, e destacou que o projeto esta
embasado, e colocou que o tempo foi curto para o mesmo analisar o projeto em questão,
colocou também que está preocupado com os problemas futuros com a provação deste
projeto desta maneira, colocou que os bens públicos doados ou cedidos precisam ser
observados os princípios da legalidade e do interesse público, coloco que não é contra a
construção da clinica pois é um investimento para o município, mas que o projeto da
forma em que ele está e que este terreno deveria ser construído um prédio público e que
depois fosse feita a doação de uma sala para esta clínica, colocou também que a quadra
que existe no município deveria ser investida numa quadra melhor e ter prédios para
poder abrigar entidades, também falou que a casa lar também tirou um grande espaço, e
que ainda dá tempo de pensar neste sentido, colou também que a emenda vem
intempestiva, pois o mesmo não é favorável por algumas mudanças que foram feitas, e
que para ele este projeto não tem validade nenhuma, e colocou que é importante o
projeto e que agora esta nas mãos dos vereadores. O próximo vereador a fazer uso da
palavra vereador Nilson: saudou a todos, parabenizou o Dr. Junior por ter a capacidade
de vir investir em nosso município o valor de quinhentos mil reais, colocou que os bons
médicos nunca ficam aqui, mas o Dr. Júnior um excelente profissional, que
provavelmente já teve varias propostas para ir a outras cidades quer ficar aqui e investir,
falou também que as pessoas que serão atendidas pelo mesmo nesta clínica serão
privilegiadas, e que também que terão mais profissionais nesta clinica, e que com esta
clínica trará mais conforto a nossa população, pois não precisarão se deslocar para
outras cidades para serem atendidas, colocou também que o prazo de dez anos é para a
exploração do terreno e não para a construção, e colocou-se favorável ao projeto. Em

seguida o Presidente coloca em votação o Projeto 009/2018 com a Emenda onde o
mesmo foi aprovado por Maioria Absoluta com a abstenção do vereador Leonir. Na
sequência o Presidente pede para que seja feita a leitura do Projeto 010/2018, onde
após a leitura o presidente coloca em discussão, como ninguém quis se manifestar o
Presidente coloca em votação, onde o Projeto 010/2018 foi aprovado por
unanimidade. Em seguida o Presidente pede para que seja feita a leitura do Projeto
011/2018, onde após lido o Presidente coloca em discussão, neste momento com a
palavra Vereador Nilson: renovou sua saudação a todos, colocou que no ano passado
fez uma proposição pedindo auxilio para pagar este professor, colocou que hoje no CTG
são em torno de 100 crianças que fazem aulas, pois isto é necessário para ajudar a tirar
as crianças da rua, colocou-se favorável e pediu para que todos aprovem este projeto.
Como ninguém mais quis se manifestar o Presidente coloca em votação onde o Projeto
011/2018 foi aprovado por unanimidade. Na sequência o Presidente pede para que
seja feita a leitura do Projeto 018/2018, onde após lido o Presidente coloca em
discussão, mas ninguém quis fazer uso da palavra, em seguida o Presidente coloca em
votação, onde o Projeto 018/2018 foi aprovado por unanimidade. Como na havia
nada mais do Poder Executivo, passou-se para o Poder Legislativo. O Presidente pede
para que seja feita a leitura da Proposição 03/2018, após a leitura o vereador
proponente João com a palavra: saudou a todos, colocou que esta proposição é um
pedido dos taxistas, pois é preciso este abrigo que é de grande valia e os taxistas
merecem pois ficam diariamente atendendo o público, e pediu para que todos aprovem.
Após o presidente coloca em discussão, mas ninguém quis fazer uso da palavra, o
Presidente coloca em votação onde a Proposição 03/2018 foi aprovada por
unanimidade. Em seguida o Presidente pede para que seja feita a leitura da Proposição
04/2018, onde após lida o vereador proponente João com a palavra: renovou sua
saudação, colocou que esta é uma solicitação urgente, pois quando chove os alunos
sofrem sem o mesmo, e que também toda a população será privilegiadas, e pediu para
que todos aprovem. Na sequência o Presidente coloca em discussão, mas ninguém quis
se manifestar, neste momento o presidente coloca em votação onde a Proposição
04/2018 foi aprovada por unanimidade. Como não havia nada mais do Poder
Legislativo passou-se as explicações pessoais. O primeiro a fazer uso da palavra
vereador Nilson: colocou sobre os projetos e as proposições que foram todos de suma
importância, comentou sobre uma proposição que fez a mais ou menos um ano atrás,
que era para a construção de um abrigo próximo a EMEI São Miguel, onde quando
chove as crianças ficam na rua e que seria interessante que fosse feito, também
comentou sobre uma proposição que o mesmo fez a mais ou menos oito meses sobre um
acesso ao laticínios frizzo, onde os veículos precisam manobrar no meio do asfalto o
que se torna perigoso, sobre outra proposição feita a mais ou menos uns dez meses,
onde solicitava poços para o gado, onde se torna necessário estes reservatórios para os
agricultores. Na continuidade com a palavra vereador Leonir: renovou sua saudação,
primeiramente colocou sobre o desconto sindical de um dia de serviço não é mais
necessário, e que é possível ser feito um oficio para que não seja feito este desconto,
sobre os projetos colocou que todos importantes, e que aos poucos estão voltando os
incentivos, e que venham os outros que eram rotineiros, e colocou sobre as Sessões

Extraordinárias precisam ser com caráter de urgência, e que aja a publicidade das
mesmas, falou sobre as ultimas duas Sessões Extraordinárias que teve, onde os projetos
eram aumentos de salários que não eram de urgência, e que estes projetos poderiam ser
feitas na sessão Ordinária, sobre o Projeto 09 que o mesmo se absteve, colocou que se
absteve por medo dos problemas futuros, mas que não é conta a clínica mas sim ao
projeto desta forma, colocou que segundo informações o nosso Produto Interno Bruto
cresceu 2%, e que quem respondeu a isso foi o setor agropecuário e agrícola, e que é
preciso incentivar a produção agrícola pelo nosso município ser agrícola, e que é preciso
buscar recursos para ter retornos ao nosso município, e sobre as estradas colocou que o
estado das mesmas é critico em alguns pontos e que isso precisa ser visto. O próximo a
fazer uso da palavra seria o vereador Ivaldo mas o mesmo sedou seu tempo para o Dr.
Júnior se pronunciar. Neste momento com a palavra Dr. Júnior com a palavra: saudou a
todos, colocou que o objetivo da construção desta clinica é agregar profissionais de
varias áreas, colocou que o mesmo atende várias pessoas de diferentes lugares, colocou
que esta clínica já iniciará com vários equipamentos para exames e outros que ele está
buscando, colocou que os exames mais cabíveis serão instalados nesta clínica,
agradeceu quem votou a favor do projeto, e que será construído o mais breve possível, e
comentou que não irá desapontar a população. O próximo a fazer uso da palavra
vereador Alessandro: saudou a todos, comentou que foi favorável a todos os projetos e
proposições, comentou que estão se reunindo com o Poder Executivo e os demais
vereadores para dar auxilio as entidades, pediu desculpas que os auxílios do ano
passado não aconteceram pelo estado em que se encontra o município, comentou sobre
o projeto do IPTU que o valor arrecadado será para melhorias no nosso município,
colocou que foi repassado um auxilio no valor de oito mil reais para a campeira para um
evento que acontecerá, comentou que foi favorável ao projeto 09 como sempre foi nos
projetos de instalações em nosso município, comentou também sobre a colocação do
vereador Leonir, que os investimentos que acontecem em municípios ao redor, mas que
é possível fazer investimentos como aqueles em nosso município, colocou que os
vereadores devem estar sempre buscando investimentos e melhorias para o nosso
município. O vereador José não quis fazer uso da palavra. na continuidade com a
palavra vereador Leandro: renovou sua saudação, agradeceu a presença de todos,
colocou que o deputado Sossela está dando um grande apoio com o Badesul para a
compra do antigo Mezzaroba, comentou sobre o projeto do CTG no qual é integrante
desde seus oito anos, e em nome desta entidade agradeceu aos vereadores por terem
votados para a provação deste projeto, sobre o projeto do IPTU colocou de sua
importância para o retorno para o município, sobre o projeto da Clínica Baldin no qual o
mesmo fez a emenda, colocou-se que é totalmente favorável ao mesmo, e que todo o
projeto destinado a saúde são fundamentais, pois o mesmo não quer que aconteça como
aconteceu em 2013 quando assumiram e a área da saúde estava em estado crítico, e aos
poucos foram trabalhando e melhorando a situação, no qual hoje está bem melhor, e que
é dever do vereador trabalhar para atender as necessidades da sociedade, e que o mesmo
se sente na obrigação que aprovar este projeto, e que o mesmo foi questionado por ser
favorável a este projeto e que colocou que se vier dez médicos querendo colocar dez
clínicas eles darão um jeito de arrumar terrenos para as mesmas, colocou que está de

consciência tranquila por ter sido favorável a este projeto, e colocou-se a disposição
para ouvir as reivindicação da população. O vereador Nelson não quis fazer uso da
palavra. Na continuidade o vereador João com a palavra: renovou sua saudação, e
comentou sobre os projetos que o mesmo os achou de grande valia, falou também que
os projetos são para o crescimento de Planalto ele sempre será favorável, colocou
também sobre um projeto que viria para esta sessão para os artesões indígenas que irão
vender seus produtos em Porto Alegre, e que os mesmos investem em nosso município,
e que isto é preciso ser valorizado, que este auxilio traria retorno para nosso município,
colocou sobre sua proposição que fez no inicio do ano, que era sobre o calçamento
próximo escola, e que como o município não tem como executar esta obra neste
momento, e que o prefeito sugeriu que o mesmo fosse pedir este auxilio ao Estado e que
o mesmo irá Porto Alegre fazer esta solicitação, mas caso o Estado não consiga ele pede
para que se veja a possibilidade do município fazer e por isso pede para os vereadores o
ajudarem para que seja executada esta proposição, e colocou que a comunidade
indígena também fazem parte do município, e que se deve pensar e fazer o melhor para
as comunidades, colocou-se a disposição para ajudar a todos e que o mesmo quer ser o
braço direito da população em geral. Na continuidade com a palavra vereador Dirceu:
saudou a todos, falou sobre o projeto 09 que era pra ser votado em uma sessão
extraordinária mas que o mesmo por vários motivos resolveram por nesta sessão
Ordinária, e que o mesmo foi questionado pela população sobre o mesmo, e que ouve
questionamento sobre a contra partida, e que foi bem feita pois destaca a sessão de uso
por dez anos, e colocou que o mesmo esta investindo num Professional que esta
investindo no município, e que se realmente fosse ver pela parte financeira o Dr. Junior
teria condições mas o que esta em conta não seria isto, e sim uma ajuda para nossa
população, e que é interessante este investimento, sobre o professor de dança é
importante para a cultura do povo e envolve a população e isto é importante, e que
venham mais incentivos. Não havendo mais ninguém para se pronunciar o Presidente dá
por encerrada a sessão e marca a próxima para dia vinte de março. Destacamos a
presença do Assessor Jurídico Pedro Giacobbo Júnior. Para constar eu Francieli
Aparecida Diotti Ferraz lavrei a seguinte ata que após lida será assinada por todos.

