
SESSÃO ORDINÁRIA N.0 772/2015
Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, reuniu-se ordinariamente na sala de
sessões da câmara municipal de vereadores, o Poder Legislativo Franciscano, às vinte horas, sob a
presidência do vereador Fabrício do Couto Rarnpelotto, 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 04 Projeto de Lei, 01 Emenda Aditiva e 01 Projeto de Decreto
Legislativo. Logo após o presidente coloca em discussão o Projeto de Lei n°. 52/2015 que
extingue cargos em comissão da Câmara de Vereadores. Nada havendo a ressalvar o Senhor
Presidente coloca o mesmo em votação que é aprovado por 5 votos favoráveis e 3 abstenções da
bancada do PMDB. Em continuidade o Senhor Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei n°.
53/2015 que disciplina a redução dos salários dos vereadores deste município. Feita a leitura e
nada havendo a ressalvar o Senhor Presidente coloca o mesmo em votação que é reprovado com 4
votos contrários, 1 abstenção e 3 votos favoráveis. Continuando com os trabalhos o Senhor
Presidente pede à secretária que faça a leitura da Emenda Aditiva n°. 02/2015. Feita a leitura o
Senhor Presidente diz que esta emenda foi apresentada para evitar abertura de crédito já no início do
ano. Em seguida o Senhor Presidente coloca a mesma em votação que é aprovada por unanimidade.
A seguir o Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura do Projeto de Lei nO.5512015 que
estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2016. Feita a leitura e nada
havendo a acrescentar o mesmo é colocado em votação que é aprovado por unanimidade. Logo após
o Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura da mensagem na. 52/2015 e do Projeto de
Lei n° 56/2015 que autoriza a contratação emergencial de um odontólogo. Feita a leitura o mesmo
é colocado em discussão. Fazendo uso da palavra o Senhor Presidente diz que no art. I° há um
erro de redação. Onde consta psicólogo e fisioterapenta, na verdade deve ser, "odontólogo", Neste
momento o Senhor Presidente tem o parecer favorável da comissão de obras e serviços públicos e
coloca o mesmo em votação que é aprovado por unanimidade. Continuando com os trabalhas o
Senhor Presidente coloca em discussão o Projeto de Decreto Legislativo nO03/2015 que dispõe
sobre a votação das contas públicas de 2012. Feita a leitura o mesmo é colocado em discussão.
Fazendo uso da palavra o vereador Gilberto Prochnow pede porque o Projeto foi elaborado com a
redação aprovado se o parecer do TCE é desfavorável. Em resposta o Senhor Presidente diz que o
projeto é elaborado em cima do parecer da comissão de Finanças e Orçamento que foi contrário ao
parecer do TCE. Feita a discussão o Senhor Presidente coloca o mesmo em votação que é aprovado
por 6 votos e 3 contrários da bancada do PMDB. Neste momento o Senhor Presidente diz que será
procedida a votação para escolha da Mesa Diretora da Câmara para o exercício financeiro de 2016.
Em seguida o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a distribuição das cédulas. Tendo
recebido as cédulas na Mesa o Senhor presidente pede a presença de um vereador de cada bancada
para o escrutínio dos votos. Feito o escrutínio e nada havendo a constar de anormal a mesa diretora
da câmara para o exercício financeiro de 2016 ficou assim constituída. PRESIDENTE: Milton
Inácio da Silva, VICE-PRESIDENTE: João Ewaldo Schlosser, 10 SECRET ÁR10: Carlos
Fantinel e 20 SECRETÁRIO: Gilberto Ricardo Prochnow. Neste momento o Senhor Presidente
declara-os empossados na forma da Lei a partir de I° de janeiro de 2016. Esgotada a pauta do dia
passamos às explicações pessoais. Fazendo uso da palavra a vereador a Carine cumprimenta todos os
presentese diz que tudo que se faz tem dois lados de se ver, duas opiniões. Hoje foi prova disso no projeto l
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e as atitudes das pessoas. Estou terminando o terceiro ano de mandato êno meU modo de ver eu honrei o que
recebi sempre procurando defender os anseios do povo. Tambérnserta importante saber exatamente o que se
faria com a economia que ia ser feita na câmara. Não sabemos quem serão os próximos candidatos e não
sabemos qual seria as suas posições a respeito disso. Abstive-me de votar e cada um julgue conforme com a
sua consciência porque é muito fácil ser um mártir, mas também nªo é difícil ser um Judas. Quanto ao
projeto das contas do prefeito nossa bancada seguiu o princípio de acô~panhar o parecer do TCE. Votamos
assim também nas contas do nosso prefeito Carlos Alberto e acho que essa deveria ser a posição do vereador.
Nesse ano que passou quero agradecer a todos os colegas pela boa convivência dentro desta Casa e desejar a
todos um Ano Novo cheio de realizações com muita paz e saúde. Fazendo uso da palavra o vereador



Gilberto Leonardi cumprimenta todos e diz que a respeito do projeto do salário dos vereadores eu votei
contra porque o nosso já é o mais baixo da quarta colônia e essa economia que seria feita não mudaria muita
coisa. Sobre o projeto das contas nossa bancada não votou e não vai votar contra o parecer do TCE. Um feliz
ano novo a todos com muita paz e saúde. Fazendo uso da palavra o vereador Gilberto Prochnow
cumprimenta todos e diz que minha posição não foi como dos colegas, mas é importante respeitar a opinião
de cada um. Se fala muito em mudar o município e se queremos isso devemos conversar mais e tentar dar o
pontapé inicial e mudar algumas coisas se for preciso. Acho que o funcionalismo deve ser mais valorizado.
Em relação as contas seria incoerente de nossa parte votar contra o parecer do TCE que é o órgão que tem
competência para dar um parecer técnico sobre as contas. Quero comunicar que mais uma vez a água fez
estragos no interior do município. Na localidade de Trombudo a água invadiu a escola e o ginásio de esportes
causando muitos estragos. Quase todos saem prejudicados. Esperamos que no ano que vem seja melhor.
Agradeço a Mesa Diretora que está se despedindo e desejar ao novo Presidente que faça um bom trabalho a
frente do legislativo. Desejo a todos um ano novo com muita saúde e trabalho para todos. Fazendo uso da
palavra o vereador Milton Inácio da Silva cumprimenta todos e diz que se houve polêmicas nos projetos foi
nós mesmos que causamos. Nós vivemos num país democrático, a maioria vence e temos que respeitar.
Quanto a nossa posição sobre as contas de 2012 foi bem esclarecido no parecer. Dentro do TCE nem eles
mesmos tem opiniões por unanimidade onde eles vão muito atrás do que o relator determina. Agradeço o
apoio dos colegas e peço a ajuda de todos para fazer uma boa gestão e administrar sempre visando o bem
comum. Fazendo uso da palavra o vereador Carlos Fantinel cumprimenta todos e diz que tudo o que é
tratado não é caro. No meu modo de ver acho que um servidor e um assessor jurídico é suficiente. Para 2017
que vai ser candidato sabe que vai ser assim. Não adianta ficarmos cobrando dos outros atitudes que nós não
somos capaz de tomar. Vamos começar por aqui e servir de exemplo para poder cobrar dos outros. Em
relação a redução dos subsídios qualquer prefeito gostaria de poder contar com uma quantia de 400 mil reais
no final do mandato. Cada um defende seu ponto de vista e não deve ser envergonhar disso. Eu fui a favor da
redução porque entendo que este cargo é passageiro e não é o meu ganha pão. Nós estamos lutando para
ganhar o piso do professor que é a minha profissão e meu ganha pão. O vereador não é eleito para pagar
rádio e ajudar comunidades e sim legislar e fiscalizar, por isso no meu modo de ver o vereador do município
está ganhando demais para isso. Quero parabenizar o presidente pela apresentação do projeto das horas
extras e também pela coragem de retirá-I o de pauta. Um dia alguém vai que o projeto é bom e quem sabe
apresentá-I o novamente. Para o próximo ano a arrecadação terá um acréscimo de apenas 2,5%. Pobre dos
gestores, terão que puxar as rédeas desde o início. Peço ao novo presidente Milton que cuide desta Casa com
se fosse sua. Procurar estar sempre com os pés no chão. Parabéns ao Fabrício conseguiu fazer uma grande
economia enxugando gastos. Com diárias não chegamos a 2.000,00 reais sendo o município que menos gasto
no estado.. Desejo a todos um Feliz ano novo com muito trabalho e discussão se for preciso, mas sempre com
respeito a todos. Fazendo uso da palavra o vereador João cumprimenta todos e diz que sobre o salário
dificilmente se chegará num consenso, nem mesmo entre os eleitores há um consenso. Quero parabenizar o
vereador Fabrício pela condução dos trabalhos neste ano sempre respeitando a opinião dos colegas e desejar
ao vereador Milton que faça um bom trabalho. Quero desejar a todos um próspero ano novo com muita paz e
saúde. Fazendo uso da palavra o vereador Edaleo diz que não vou ser candidato, mas acho que devemos
valorizar quem vai. Acho que não é muito o que o vereador ganha, porque na minha opinião o vereador deve
ajudar sua comunidade. Estou saindo do legislativo e vou deixar saudade. Sabemos que a crise está aí, mas
temos que enfrentar. Que 2016 seja um ano melhor cheio de alegrias e realizações. Fazendo uso da palavra o
vereador Dorli cumprimenta todos os presentes e diz que quanto a redução de salários nós comentamos
como era nas primeiras legislaturas que o vereador não recebia nada, depois somente ajuda de custo e hoje
acho que é muito pelo que se faz. Gostaria de ver pessoas que tenha a coragem de trabalhar para o município.
Nós temos vários conselhos no município que trabalham sem remuneração e mesmo assim as pessoas não
desistem e não deixa de ser um bom exemplo para nós. O vereador é muito criticado pela sociedade e talvez
com a diminuição do salário seria uma resposta. Não que eu não goste do dinheiro, mas como disse o colega
Carlos, isto é passageiro e poderíamos dar o exemplo. Quanto ao projeto das horas máquinas nós
continuamos com esta convicção de que cobrando 50% irá funcionar melhor e agradará a maioria dos ~~ _
munícipes. Em outros municípios funciona e as pessoas estão contenteã í\•.etihda do projeto de pauta foi
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uma atitude sensata do presidente porque haveria entraves e isto 'não traria bons resultados. Quero trazer
também a nossa preocupação em relação a mais uma enchente-que causou estragos em quase todo o
município. Lamentar a atitude de um munícipe que denunciou o trabalho de limpeza do Arroio Trombudo.
Um órgão ambiental esteve no local e mandou parar o trabalho e o jesultado disto nós vimos na última
enchente onde a água invadiu as terras dos proprietários causando muit6~'\estragps e prejuízos. A máquina só
não foi presa por que saiu rápido do local quando ficaram sabendo que a PATRAN estaria chegando no
local. Em aparte o vereador Gilberto Prochnow diz que talvez não iria resolver tudo, mas estas coisas não
podem acontecer. Novamente com a palavra o vereador Dorli diz que está sendo liberada uma cascalheira e
isto é muito importante para prosseguir o trabalho de restauração dos locais prejudicados pelas enxurradas.



Tudo podia ser diferente, mas tem pessoas que gostam de ver a desgraça dos outros. Que isto sirva de lição e
estas coisas não venha mais a ocorrer. Quero parabenizar o vereador Milton que irá assumir a presidência
desejo que faça um bom trabalho com muita responsabilidade. Ao vereador Fabrício dizer que fez um bom
trabalho, conduziu as sessões com muita seriedade e responsabilidade. Quero desejar um feliz 2016 com
muita saúde e trabalho para todos. Fazendo uso da palavra o Senhor Presidente cumprimenta todos e diz
que em relação ao pedido de providências que apresentei é necessário e urgente ver esta questão do
escoamento da água das chuvas desta avenida que a cada enxurrada causa problemas. Sobre a questão do
projeto da diminuição dos subsídios eu não me sinto vitorioso e nem derrotado. Vivemos num país
democrático e temos que acatar a decisão da maioria. Que seja sempre pelo melhor e que os próximos
vereadores honrem o seu salário. Em vários anos como vereador pela primeira vez nós legislamos e
discutimos projetos sobre vários assuntos e isto já me alegra, pois é um passo a mais do legislativo, ainda
assim estamos longe de realizar o trabalho a que somos impostos. Quanto a redução de cargos sabemos que
não há necessidade de mais que uma pessoa para fazer o trabalho de limpeza, por isso agradeço aos colegas
pela aprovação do projeto. Gostaria de ter feito o melhoramento da fachada do prédio ou a instalação de
câmaras de segurança na avenida, mas infelizmente em função da crise, não deu. Economizamos no ano em
torno de 50 mil reais que ficou para o executivo pagar as contas. Agradecer a todos que me aturaram e
compreenderam neste ano a frente do legislativo. Procurei conduzir os trabalho dentro de uma linha que
costumo seguir e quero dizer ao vereador Milton que aja com seriedade, pois este ano que vem será muito
complicado e que faça pelo melhor. Desejo um bom trabalho e uma boa gestão. Desejo a todos um felizano
com muita paz, saúde e que procuremos atender os anseios dos munícipes. Nada mais havendo a tratar o
Senhor Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada esta sessão e eu secretário
lavrei a presente ata que após lida e achada conforme será devidamente assinada.


