
SESSÃO ORDINÁRIA N.0 820/2017
Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezessete, reuniu-se ordinariamente na sala de
sessões da câmara municipal de vereadores, o Poder Legis1ativo Franciscano, às dezenove horas, sob a
presidência do vereador Carlos Fantinel, sendo secretariado pela vereadora Eliane Giuliani Hoppe.
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 nada na pauta do dia 01
Projeto de Lei, O 1 Projeto de Resolução e 02 pedidos de providências. Continuando com os trabalhos o
Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura do Projeto de Resolução n° 0112017 que pede
autorização do Plenário para rediscutir a matéria relativa ao FUMASS. Feita a leitura o mesmo é
colocado em discussão. Fazendo uso da palavra a vereadora Carine pede vistas ao projeto para que
seja cumprida a questão regimental, que é concedido pela Mesa Diretora. Fazendo uso da palavra o
procurador do município diz que é de suma importância que este projeto seja votado o mais breve
possível, pois não tem como autorizar atendimentos sem esta legislação. Foi realizada uma reunião
com o Conselho Deliberativo que optou por tirar a decisão do pessoal da saúde e passar esta
responsabilidade para o presidente do FUMASS e o oficial previdenciário. Em seguida o Senhor
Presidente pede à secretária que faça a leitura dos Pedidos de Providências n° 09 e 10/2017 que pede
a construção de um abrigo de parada de ônibus na Vila Corsan e o patrolamento e conserto da estrada
que dá acesso ao proprietário Nelson Lago na localidade de Linha do Soturno. Feita as leituras o
Senhor Presidente diz que os mesmos serão encaminhados ao prefeito municipal. Esgotada a pauta do
dia passamos às explicações pessoais. Fazendo uso da palavra o vereador Carlos Alberto
cumprimenta todos os presentes e diz que gostaria de parabenizar o presidente desta Casa pela
excelente organização da Marcha dos Vereadores da Quarta Colônia neste ano que se pra alguns não
faz sentido pra mim foi de grande valia. Se pedindo é difícil, quem não pede não ganha nada. Fazendo
uso da palavra a vereadora Eliana cumprimenta todos os presentes e diz que também acho muito
importante esta Marcha a Porto Alegre e não pude ir, porque surgiu um contra tempo. Quanto ao
projeto do Márcia Ceretta eu não votei a favor pelo fato de não poder analisar o projeto com o devido
tempo, mas a Lei existe e é uma pena não ter dado certo porque acredito que seria muito importante
para a comunidade e acredito que muitos iriam ajudar de uma forma ou de outra. Fazendo uso da
palavra o vereador Valdomiro cumprimenta todos e diz que faço minha as palavras do vereador
Carlos Fogliarini e dizer que alguns frutos já estão sendo colhidos de acordo com o Secretário das
Estradas Pedra Wetesfalen, logo teremos algumas obras na região. Também quero dizer que já foi
liberada uma verba do dep. Otávio Gerrnano para revitalização da Praça Pe. José lop e da reforma do
Ginásio da Linha Ávila. Também temos uma emenda parlamentar do dep. Geovani Querini e da
Senadora Amélia Lemos para aquisição de uma retro escavadeira. Fazendo uso da palavra o vereador
João Schlosser cumprimenta todos os presentes e parabeniza o presidente Careca pela excelente
organização da Marcha dos Vereadores da Quarta Colônia que foi muito comentada no diz que tive lá.
Quando ao ofício do Márcio Ceretta acho que ele devia vir aqui dar uma explicação mais aprofundada
pela desistência deste projeto que criou tanta expectativa. Quanto ao conserto da estrada do Nelson
Lago acho que este trabalho já foi feito, pelo menos havia a ordem para fazer. Fazendo uso da palavra
o vereador Fabrício pede que seja encaminhado um ofício ao Márcia para que venha até esta Casa se
explicar melhor. Divergência política não pode servir de desculpa por que isto sempre acontece, são
duas ou três pessoas que criam problemas, mas a ampla maioria é a favor. Este projeto criou uma
expectativa muito grande e acho que nós merecemos uma explicação mais contundente até por uma
questão de respeito. Fazendo uso da palavra o vereador Presidente diz que em relação a Marcha dos
Vereadores da Quarta Colônia nós já sabíamos das dificuldades que enfrenta o estado, porém nós não
podemos ficar de braços cruzados, mesmo com estas dificuldades nos prometeram obras importantes
como a conclusão do Hospital Regional de Santa Maria e que cada município tenha pelo menos 5
policias até o final deste ano. Construção do trevo de acesso à Agudo ea conclusão da RS 348
passando por Ivorá. São obras importantes que só sairão pela insistência dos vereadores e prefeitos da
região. Para a próxima sessão nós vamos votar estes dois projetos que estão em pauta e peço que se
alguém tiver alguma dúvida que procure acertar os últimos detalhes nesta semana. Quanto ao projeto
do Márcio Ceretta \qUei triste por que o nosso maior problema não é financeiro e sim cultural e



esta empresa apresentava propostas nesta linha de atuação. Esperamos que não seja uma decisão
definitiva. Tanto debatemos a questão de empregos e quando alguém se prontifica a tentar desenvolver
várias atividades acontecem algumas coisas como desavenças políticas que só fazem o município dar
um passo atrás. Também gostaria de reforçar o convite da administração para que nós vereadores
possamos participar no maior número possível dos eventos para enriquecer ainda mais nossa Semana
do Município. 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.
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