Ata n°24/2016
Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às
dezenove horas, 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 lida a ata nº
23 da sessão ordinária do dia sete de dezembro do corrente ano após votação
sendo aprovada por unanimidade. A secretaria felícia faz o convite para a
inauguração da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio, no dia
28 de dezembro às vinte horas e também o convite para a solenidade de posse
da nova legislatura 2017/2020. E o presidente, conforme a Lei Orgânica do
município e o Regimento Interno da Câmara de Vereadores coloca em votação
o convite e o mesmo é aprovado por unanimidade. No uso da palavra a
vereadora Anadir saúda a todos e compartilha a alegria para a posse dos
novos gestores dia primeiro de janeiro às 10h no Esporte Clube Relvado e
agradece a comunidade relvadense e deseja um Feliz Ano Novo a todos. O
vereador Natalin saúda a todos e comenta que fez o que estava ao seu alcance
e agradece a parceria dos vereadores e deseja a todos um Feliz Ano Novo. O
vereador Airton cumprimenta a todos, agradece a oportunidade de fazer parte
desta casa legislativa na gestão 2013 a 2016, agradecendo a toda comunidade
e desejando sucesso a próxima legislatura e um Feliz Ano Novo a todos. O
vereador Nevile saúda a todos, agradece a toda família PMDB pela
oportunidade em administrar o município na próxima gestão e juntos possamos
trabalhar em prol do município e deseja a todos Feliz Ano Novo e sucesso a
nova administração. A vereadora Clenir saúda a todos, agradece a todos que
nos ajudaram, colegas vereadores e ao poder executivo e a toda população por
estar nesta e na próxima legislatura e deseja um Feliz Ano Novo a todos. O
vereador João Carlos saúda a todos, agradece aos que estiveram juntos nessa
administração e deseja um bom mandato aos próximos gestores e que juntos
possamos trabalhar por relvado e deseja um Feliz Ano Novo a todos. A
vereadora Marciana saúda a todos e comenta que gratidão define este
momento e que sai com a consciência tranqüila pelo trabalho que fez e deseja
sucesso a todos. O presidente Fernando Frozza saúda a todos e comenta que
recebeu a pouco o convite para sessão solene da posse da nova gestão no dia

primeiro de janeiro. Comenta que é com grande satisfação que encerra seu 3°
mandato de vereador, que para ele foi uma faculdade esses 12 anos, que
aprendeu muito e conheceu o outro lado da moeda, o outro lado do balcão, ou
seja o lado de dentro do setor público, como funciona. Agradece em primeiro
lugar a família, pois sempre esteve ao seu lado, apoiando e dando força em
todos os momentos. Agradece imensamente ao PP, por ter o convidado a se
filiar ao partido e de imediato ter oferecido uma vaga para concorrer a vereador
isto lá em 2004. Pois teve a felicidade de se eleger e novamente em 2008 e
2012. Agradece por ter se tornado o primeiro vereador do PP a ter três
mandatos nesta casa legislativa, e que será eternamente grato ao seu partido
político que lhe proporcionou esta grande alegria. Não poderia jamais deixar de
agradecer a todos e a todas que o apoiaram e o receberam em suas casas
durante as campanhas, visitas. Agradece a rádio Onda Nova pela divulgação
dos trabalhos desta casa, ao assessor jurídico Dr. Luciano Sandri e toda sua
equipe pelos trabalhos de assessoria prestados a esta casa durante estes
quatro anos. Agradece a secretária Felícia, Bidjon, Débora, Adriana que
sempre estiveram a disposição fazendo seus trabalhos com dedicação. Faz um
agradecimento especial ao prefeito Adroaldo e a vice Ari por terem lhe
proporcionado a oportunidade de ser prefeito de Relvado por dez dias, sendo
uma experiência ímpar, e de grande aprendizado, sendo o primeiro vereador a
assumir o executivo desta cidade. Agradece aos secretários, cargos em
comissão e servidores pelo trabalho prestado e desta forma agradece a todos e
a todas, e que sai feliz, pois sempre procurou agir com responsabilidade,
sempre movido pela razão e não pela emoção. A única coisa que o deixa triste
é a crise financeira do nosso país, que foi plantada por uma crise política de
políticos corruptos, covardes, verdadeiros criminosos do mais alto escalão, de
todos os partidos que lá estiveram e estão e que isto só vai mudar a partir do
momento em que começarmos a escolher políticos que dizem o que tem que
ser dito, e não o que queremos ouvir, é uma pena. Comenta que nesta casa,
talvez tenha sido o vereador que mais debateu, que mais discutiu, na maioria
dos assuntos, porém mesmo às vezes usando um tom mais forte, sempre
procurou agir com respeito e responsabilidade, deixando as discussões da
porta para dentro, pois aqui se discute interesses do município, que é muito
mais do que picuinhas particulares ou políticas. Sai feliz por ter feito parte da

história política do nosso município. Por isso agradece a todos os colegas que
por aqui passaram, porque foi dialogando, discutindo com os colegas que muito
aprendeu. Sai mais feliz porque viu Relvado recebendo acesso asfáltico, que
não tinha, na RS433, recapeamento asfáltico na Avenida do Imigrante de
1,4Km, asfalto sentido gruta de 700m, asfalto sentido Putinga na Avenida da
Independência de 1,5Km, reforma da campeira, incentivos, aquisição de
dezenove veículos e máquinas novos, construção da escola municipal de
ensino fundamental Santo Antônio, na sede, a tão falada escola, que mesmo
alguns sendo contra, hoje será inaugurada, com investimentos de 1 milhão e
19 mil reais. Comenta ainda que esteve hoje a tarde conversando com o
prefeito Sr. Adroaldo a respeito das contas do município, e foi informado que o
décimo terceiro já foi pago, o salário do mês de dezembro também já foi pago
bem como todas as rescisões. O município fecha as contas e deixa em caixa
um valor significativo de R$400.000,00 entre recursos vinculados e livre.
Parabeniza o Sr. Prefeito e Vice pela excelente gestão, modelo a ser seguido,
pois durante quatro anos passaram pelos cofres do município algo em torno de
quarenta milhões de reais e destes onze milhões de reais foram em
investimentos, em torno de vinte a vinte e cinco por cento. Parabeniza Relvado,
o melhor lugar para se viver. Deseja aos senhores colegas que permanecem
aos novos vereadores eleitos uma boa sorte no próximo mandato e o mesmo
para o executivo, um bom trabalho a todos e um Feliz Ano Novo. Em ato
contínuo foi realizada a leitura da ata e o presidente coloca a mesma em
discussão, onde o vereador Nevile comenta que o vereador Otávio Ongaratto
também já teria assumido o poder executivo. Após o presidente coloca a ata
em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade. Nada mais a constar a
ata será assinada pela mesa diretora.

