
SESSÃO ORDINÁRIA N.o 759/2015
Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e quinze, reuniu-se ordinariamente na sala de sessões da
câmara municipal de vereadores, o Poder Legislativo Franciscano, às dezenove horas, sob a
presidência do vereador Fabrício do Couto Rampelotto, sendo secretariado pela vereadora Carine
Bressa Fantinel. Constando a presença de todos os vereadores e, portanto, havendo número
regimental, o Senhor Presidente invoca a proteção Divina para esta Casa, declara aberta a sessão e
coloca em discussão a ata da sessão anterior. Nada havendo a ressalvar o Senhor Presidente coloca
a mesma em votação que foi aprovada por unanimidade. Neste momento o Senhor Presidente diz
que temos na pauta do dia 02 Pedido de Providências. Logo após o Senhor Presidente pede à
secretária que faça a leitura dos Pedido de Providências n". 13 e 14/2015 de autoria do vereador
Gilberto Prochnow e da bancada do PP. Feita as leitura o Senhor Presidente diz que serão
encaminhados ao prefeito municipal. Esgotada a pauta do dia passamos às explicações pessoais. Fazendo
uso da palavra o vereador Gilberto Prochnow cumprimenta todos os presentes e diz que este pedido que
apresentei seria muito importante que fosse atendido pelo prefeito, porque esta cruz faz muito tempo que está
caída e é um ponto histórico de nosso município. Estive falando com o Elói e o mesmo disse que os
servidores não tem muita vontade de subir até lá. Falei sobre a ideia de fazer um mutirão onde a prefeitura
entraria com a solda e parafusos e não ficaria muito dificil de consertar. Em aparte o vereador João
Schlosser diz que o prefeito pediu para o Scapin para fazer um orçamento. Com a palavra a vereador Carine
diz que tanto que sei o Scapin ainda não foi procurado pelo prefeito. Novamente com a palavra o vereador
Gilberto diz que deixar assim fica ruim e vamos ver o que a administração poderá fazer. Sobre o pedido do
quebra molas do Trornbudo é muito importante que a bancada da situação reforce este pedido que já foi
apresentado várias vezes, inclusive pela nossa bancada. Fazendo uso da palavra o vereador Milton
cumprimenta todos os presentes e diz que sobre a questão do Código Tributário eu faço parte da comissão e
ainda não tivemos uma reunião efetiva para tratar do assunto, mas já nos reunimos com a engenheira Lama
para ver a questão de valores. Nós temos o interesse que seja bom para a prefeitura e também para o povo. O
prefeito está de acordo que sejam diminuídas algumas alíquotas. Com a palavra o Senhor Presidente diz que
trocar ideias com o prefeito tudo bem, mas se nos encarregaram de elaborar o projeto, nós vamos fazer
conforme o nosso entendimento e se tiver alguma coisa inconstitucional o prefeito terá o direito de vetar ou
então estam os fazendo o papel de palhaço. ovamente com a palavra o vereador Milton diz que é
importante que todos participem da elaboração do projeto e nossa intenção foi de saber como se chega a
cobrança destes valores. Em aparte o vereador Carlos Fantinel diz que temos que estar atentos, pois cada
rnelhoria como calçamento nos logradouros poderá incidir no valor do IPTU. Novamente com a palavra o
vereador Milton diz que temos que ver passo a passo para chegar num denominador comum. Fazendo uso da
palavra o vereador Carlos Fantinel cumprimenta todos os presentes e diz que sobre nosso pedido sabemos
que já foi feito por outras ocasiões, mas nós fomos cobrados por moradores da comunidade querendo saber
porque ainda não foi realizado se já foi feito pedido. Nós somos legisladores e quem executa é o prefeito e
segundo o prefeito este pedido não chegou em suas mãos. Quem faz o pedido eu sugiro que fique com uma
cópia e entregue direto ao prefeito ou secretário para que não haja desculpas de que não recebeu. Nossa
bancada faz pouco pedidos deste, porque uma coisa é ser oposição e outra ser situação. Muitas vezes
procuramos diretamente o prefeito para evitar maiores comentários. Fazendo uso da palavra o vereador Dorli
cumprimenta todos os presentes e diz que gostaria de relatar sobre a comemoração dos 140 anos de
imigração Italiana para a nossa região. Na terça passada tivemos um filó de confraternização que foi muito
bom, com boa participação, inclusive com pessoas de Faxinal, Polêsine e Nova Palma. No sábado tivemos
um jantar com inauguração dos painéis. Esta é uma excelente oportunidade de divulgar nosso município e
região para todo o estado. O pintor é renornado fez e faz trabalhos em vários países. Foram gastos 7 mil
reais, mas vale a pena porque ficará para sempre resgatando a memória do que faziam nossos antepassados.
Quero parabenizar a sociedade Italiana pela iniciativa e ao executivo e legislativo pela liberação da verba. O
que temos que fazer agora é achar uma maneira mais adequada de proteger e preservar estas obras. Parabéns
a comunidade de Linha do Moinho pelo excelente almoço em homenagetn~R dia dos pais. Fazendo uso da
palavra o Senhor Presidente cumprimenta todos e diz que o preteit~"'I'~".'Pt>r obrigação apoiar entidades
como a Sociedade Italiana, Grupo Linguerre e Grupo de dança$~"~aúchas, porque resgatam e cultivam a
história de nossos antepassados. Nossa região em termos de beleias naturais não perde para a serra gaúcha,
estamos atrás em matéria de infra estrutura e conhecimento do passado. Tem um ditado que diz que "povo
sem cultura morre sem virtude" por isso é importante a cultura de nosso passado. Parabéns a Sociedade
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Italiana, a administração e a nós que colaboramos com a aprovação desta verba .. parabéns ao município que é
para todos. Nada mais havendo a tratar o' Senhor Presidente agradece a presença de todos e declara
enc~rrada esta s~ssãO e eu secretário lavréi ~.J2.!::'~~'!!':2!~.2~~.~~.p<~~~,eéachada conforme será
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