ATA Nº17/2016
Ao quatorze dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às dezessete
horas e trinta minutos, reuniram-se os vereadores na câmara municipal de
vereadores para sessão ordinária. Presente todos os vereadores. O presidente
Fernando Frozza declara aberta a sessão e após a leitura bíblica é lido à ata nº
16 da sessão ordinária do dia trinta e um de agosto. A vereadora Marciana
pede para acrescentar a leitura do e-mail do ministério público que o presidente
leu. O presidente julgou improcedente o pedido por se tratar a ata como um
resumo dos trabalhos.

Na votação a ata foi aprovada por cinco votos

favoráveis, duas abstenções dos vereadores Nevile e Odi e dois votos
contrários das vereadoras Anadir e Marciana. O secretario lê o oficio 187/2016
comunicando as férias do prefeito municipal em exercício Ari João Reginatto
num período de 10 dias a contar de 21 de setembro respondendo pelo cargo o
presidente desta casa legislativa Fernando Frozza. Em seguida, leitura do
oficio feito pelo presidente desta casa solicitando licença da função para
assumir o cargo de Prefeito Municipal no período de vinte e um a trinta de
setembro do corrente ano. No uso da palavra, a vereadora Marciana saúda a
todos e manifesta o repúdio da fala do presidente na ultima sessão. Comenta
que na gestão de 2009 a 2012 houve sim muitas denúncias e servidores
tinham que perder tempo para respondê-las, e não recebiam nada por isso.
Diferente de hoje que a partir de 2014 recebem. Sita que os membros do
conselho citados na denúncia foram substituídos. A vereadora Anadir solicita a
limpeza da estrada que não foi feita em uma propriedade rural e que o
presidente teve acesso de um e-mail com denúncia referente à construção da
escola municipal e comenta que denunciaram a escola porque em março de
2014 foi aberto um crédito para a construção da escola em linha capoeirinhas e
em seguida a construção de uma escola municipal no valor de um milhão. A
vereadora não concorda e pergunta se terá prédios fechados. Comenta que
traz sim problemas para resolver aqui como no caso do transporte terceirizado
para Porto Alegre. Comenta também que o que houve na ultima sessão foi
politicagem. Conclui que nunca houve tantas causas trabalhistas como neste
mandato perguntando o porquê? O vereador Airton agradece a palavra. O
presidente Fernando, referente ao pronunciamento na tribuna, realmente os

membros do conselho foram substituídos antes da denuncia chegar. A função
de vereador realmente é fiscalizar, mas não impedir o andamento das obras.
Em momento algum fez algo que seja politicagem. Faz leitura do oficio da
vereadora Marciana da Broi Fuks, pedindo cópia do e-mail lido na sessão
anterior e de que forma obteve o conteúdo do referido. Responde que recebeu
junto com o oficio do ministério público e não vê necessidade de informar o
modo como recebeu e que a cópia está à disposição na secretaria da casa,
caso a vereadora queira conferir. Convida para participar das festividades do
CTG na comemoração da semana farroupilha. Marca a próxima sessão para o
dia 28 de setembro às dezessete horas e trinta minutos e declara encerrada a
sessão. Nada mais a constar a ata será assinada, após votação em plenário,
pela mesa diretora.

