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SESSÃO ORDINÁRIA
Presidência: Sr. Thiago Brunet
Às 18:00 horas, o Senhor Presidente Vereador, Thiago Brunet assume a direção dos
trabalhos. Presentes os seguintes vereadores: Alberto Maioli, Aldir Toffanin, Arielson
Arsego, Eleonora Broilo, Jonas Tomazini, Jorge Cenci José Mário Bellaver, Josué
Paese Filho, Odair José Sobierai, Raul Herpich, Sandro Trevisan, Tadeu Salib dos
Santos, Tiago Ilha. Thiago Brunet.
1º VICE PRES. THIAGO BRUNET: Invocando o nome de DEUS declaro abertos os
trabalhos da presente Sessão Ordinária. Em aprovação as atas nº 3.794 de 16.10.2017,
3.795 de 17.10.2017, 3.796 de 23.10.2017, 3.797 de 24.10/2017, 3.798 de 30.10.2017 e
3.799 de 31.10.2017. Os Vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão.
Aprovado por todos os Senhores Vereadores. Solicito ao Vereador Sandro Trevisan, 1º
Secretário, para que proceda a leitura do expediente da Secretaria.
EXPEDIENTE
1º SEC. SANDRO TREVISAN: Boa noite Senhor Presidente, colegas vereadores,
funcionários da Casa, público presente. Convite: Greentec – Semana Municipal do
Empreendedorismo Caxias do Sul, 10/11/17 a partir das 07h:30min. Of. Nº 155/2017,
Resposta Pedido de Informação nº 11/2017.
Of nº 161/17, assunto: Projeto de Lei que autoriza a venda de imóvel, e da outras
providencias.
1º VICE PRES. THIAGO BRUNET: Passamos para a Ordem do Dia.
ORDEM DO DIA

1º VICE PRES. THIAGO BRUNET: Em 1ª discussão o Projeto de Lei nº 064/2017, que
altera a Lei Municipal nº 2.280, de 02.07.1996, e dá outras providências. Temos os
pareceres favoráveis de: Constituição e Justiça; Finanças e Orçamentos, bem como o
Jurídico da Casa. A palavra está à disposição dos Senhores Vereadores. Com a palavra o
Vereador Raul Herpich.
VER. RAUL HERPICH: Senhor Presidente, esse PL 064/2017 já está em discussão há
alguns dias na Casa, mas como está vindo hoje o Pedido de Informação, e deverá ser
analisado pelas bancadas, então peço que continue em primeira discussão. Senhor
Presidente, obrigado.
1º VICE PRES. THIAGO BRUNET: Com a palavra o Vereador Josué Paese Filho.
VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Senhor Presidente, Vereador que está em exercício essa
noite, Senhores Vereadores, Vereadora Eleonora, imprensa, demais presentes, nosso
Presidente Nestor, Renato Tartarotti, Ademar Teles Paz, que fazem parte do PP, obrigado
pela presença. Senhor Presidente, foi encaminhado um Pedido de Informação 011/2017 na
data de 25/09/2017. “A Bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro –
PMDB – e Partido Progressista – PP, após ouvida a Casa, requer à Vossa Excelência, nos
termos da Lei Orgânica (Artigo 23, inciso XII), combinada com o regimento interno
(Artigo 144 & 1º), solicita ao Excelentíssimo Sr. Prefeito, que em relação ao PL
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064/2017nos envie: Percentual” e aí segue o Pedido de Informação. O Pedido de
Informação veio, mas o PP não recebeu. Nós já falamos aqui, o meu colega já falou, tenho
certeza que não é culpa do Prefeito Municipal e muito menos do Vice, justiça seja feita,
agora, pessoas que digitam, mal-intencionadas, ou não lê o que está escrito, o Prefeito tem
que dar uma olhada. Nós já dissemos aqui, se não querem respeitar o PP, mas aqui tem
dois Vereadores e tem história nessa cidade. Tem história e aqui não fala nada do PP.
Então nós não recebemos ainda o PI que nós assinamos junto, Vereadores e quero deixar
bem claro, tenho certeza que não é a intenção do Prefeito e nem do Vice-Prefeito, que são
os comandantes do município, são as pessoas que os rodeiam. Muito obrigado.
1º VICE PRES. THIAGO BRUNET: Com a palavra o Vereador Tiago Ilha.
VER. TIAGO ILHA: Senhor Presidente, colegas, pessoas que nos acompanham aqui,
uma saudação especial a imprensa. Eu entendo o que o Vereador Josué comenta, sobre essa
resposta e acredito que a manifestação dos colegas Vereadores não é por ter ou não ter um
nome, é por uma questão obviamente de respeitar um PI e eu quero aqui publicamente
comentar que também estranhei isso e, aliás, coloquei como uma das pautas das reuniões
que nós temos da situação e esse Vereador e acredito que os demais Vereadores também,
nosso líder que hoje está aqui na condição de Presidente dessa Casa, vamos chamar muito
firme o nosso governo porque sem dúvida nenhuma o pensamento do nosso Prefeito, do
nosso Vice Prefeito, enfim desse Vereador e do PRB é de total e absoluto respeito ao PP e
aos dois Vereadores que representam essa Casa e eu acho que coisas como essa que
infelizmente já aconteceram em outros momentos, eu quero me comprometer aqui em
conversar com o governo para que não se repita mais. Cedo um aparte ao Vereador Josué
Paese Filho.
1º VICE PRES. THIAGO BRUNET: Com a palavra o Vereador Aparte Vereador Josué
Paese Filho.
VER. JOSUÉ PAESE FILHO: A bancada do PP pede, faz o pedido ao líder de governo
hoje no exercício de Presidente, que seja retificado esse PI. Obrigado.
1º VICE PRES. THIAGO BRUNET: Com a palavra o Vereador Alberto Maioli.
VER. ALBERTO MAIOLI: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, demais pessoas
presentes, eu aqui também quero ser solidário a bancada do PP, que sem dúvida nenhuma o
PI foi feito juntamente com a bancada do PMDB e do PP. Eu acho que sem dúvida
nenhuma são merecedores de ter a resposta, ou certamente eu digo até em gesto de
brincadeira, eles mandaram só a resposta para o PMDB e depois mandar para o PP, mas
não é isso aí, deveria ter vindo conjuntamente em uma resposta só, mas eu acho que sem
dúvida nenhuma a gente da bancada da situação vai providenciar isso para que nunca mais
se repita falha dessa natureza. Tem razão de falar que não é o Prefeito nem o viu isso aqui
e nem leu, porque isso aqui se deram resposta ele coloca pessoas competentes se não, não
adiantaria ter pessoas lá para poder assessorá-lo. Então a gente é solidária a bancada da
REDE com esse PI de acolhida, que tem que vir a resposta para a bancada do PP. Era só
isso Senhor Presidente, muito obrigado.
1º VICE PRES. THIAGO BRUNET: Com a palavra o Vereador Jonas Tomazini.
VER. JONAS TOMAZINI: Senhor Presidente, demais Vereadores, imprensa, público
que nos acompanha nessa noite. Eu quero inclusive me aprofundar um pouco mais a
solicitação completamente pertinente que Vereador Josué coloca de não ter sido inserido
nessa resposta do Pedido de Informações a inscrição do PP que assinou junto conosco esse
PI e quero inclusive acrescentar algumas coisas, primeiro que essa resposta me parece que
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levou até mais do que o prazo que deveria ser, que seria os 30 dias, é uma situação. E a
segunda, embora a gente não tenha o ofício que saiu da Casa, ele foi protocolado aqui no
dia 25, a gente não sabe exatamente qual dia o Presidente encaminhou para o Poder
Executivo
Municipal, até para deixar claro, mas ficou muito próximo dos 30 dias que é
o que está previsto e a gente acha que poderia ser inclusive mais rápido. Mas eu quero
inclusive entrar no mérito da resposta Vereador Josué, que eu acho que é o próximo passo
que o Senhor talvez aborde, não aprofundou hoje porque não vai quem sabe a votação
conforme dito pelo Vereador Raul Herpich, mas é importante dizer que nós solicitamos
duas coisas no PI e a resposta não veio para nenhuma. Nós solicitamos primeiro, qual é o
percentual das receitas que estão sendo excluídas através desse Projeto de Lei de vários
fundos, regidos por diversos conselhos, para nós sabermos Vereador Alberto, por exemplo,
lá no do Meio Ambiente, que eles fazem a gestão daqueles recursos, está se retirando aqui
a principal receita, quanto vai sobrar de receita naquele fundo, com essa retirada? Nós
pedimos isso, Senhores e Senhoras que nos acompanham, a gente pediu isso, nós
gostaríamos de saber com essa receita que está sendo tirada do fundo e que vai lá para o
caixa único da Prefeitura, quanto vai sobrar nesses fundos? E aí o Prefeito responde que as
receitas não inviabilizam a execução das ações a cargo dos fundos. Se não inviabilizam,
porque não responder a esta Casa? Porque não ser transparente com os Vereadores de
situação, com os Vereadores de oposição, com os Vereadores da bancada do PP, nos
dizendo quais são os percentuais? Porque essa informação é negada a esta Casa? Essa
informação é obtida, eles têm lá na contabilidade e facilmente pode ser respondida, vai
adiantar ter diversos conselhos, se retirada a principal receita na maioria das vezes, claro,
quando eu estou dizendo principal receita, eu estou fazendo uma dedução, pois eu não
tenho os números que o Prefeito tem, ele os tem e deve compartilhar conosco. A segunda
parte a gente pediu o seguinte: os conselhos têm ciência de que deixarão de ter esses
recursos a partir da aprovação desse PL? Como um conselho se reúne e como um conselho
dá ciência através de uma reunião escrita em uma ata e que aí então vai ter aprovado ou
não, o Prefeito tem o poder de decidir as políticas, nós não estamos discutindo isso, ele
tem, mas nós estamos pedindo, foi consultado? Eles concordaram? Porque amanhã pode
vir os conselhos aqui falar conosco, com a gente da oposição e com vocês inclusive.
Aquela receita que tinha lá para a gente fazer tal ação, não tem mais, foi lá para o caixa
único da Prefeitura, para fazer sabe lá o que. Que tipo de negociata, qualquer coisa desse
gênero. Então eu quero dizer para vocês que nós pedimos duas informações apenas e eu,
Vereador Presidente, e líder do governo, reforço o pedido do Vereador Josué que pede uma
retificação aqui com relação ao partido, mas eu vou um pouco mais fundo, eu acho que
aqui nós deveríamos ter a consideração com a bancada do PP e com a Câmara de
Vereadores, fazendo com que a resposta do que foi solicitado, venha para esta Casa,
reafirmo, nós pedimos duas coisas e aqui veio um oficio de resposta dizendo que não vai
dizer qual é o percentual e dizendo que não precisa mandar a ata. Nós gostaríamos que
inclusive você, Vereador líder de governo trabalhasse com o Executivo Municipal, assim
como colocou o Vereador Tiago Ilha, não tem segredo, é público, a informação é de todos,
me responda e compartilhe com os Vereadores. Muito obrigado e era isso Senhor
Presidente.
1º VICE PRES. THIAGO BRUNET: Com a palavra o Vereador Raul Herpich, no seu
espaço de líder de bancada.
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VER. RAUL HERPICH: Senhor Presidente, em relação a esse assunto aí, eu acho que é
uma falha que houve e a gente por isso pede que fique em 1ª discussão e que seja
devidamente corrigido pelo Executivo esse PI e só não concordo com o que o Vereador
falou, um termo muito forte “negociata”, isso foi muito forte. Só quero registrar isso.
Negociata é um termo muito pesado, pode ser que não esteja de acordo, mas agora falar em
negociata ficou ruim. Era isso Senhor Presidente.
1º VICE PRES. THIAGO BRUNET: Com a palavra o Vereador Arielson Arsego.
VER. ARIELSON ARSEGO: Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Vereador Jonas
eu acho que tem, bom está tendo algumas tratativas então eu vou mudar aqui o termo
negociata para tratativas, e hoje a gente viu várias coisas sendo tratadas e que as vezes são
faladas Vereador Raul, que lá em Brasília, eles fazem o troco de cargo político por votos
na Câmara de Vereadores, não está longe de Farroupilha o que nós ouvimos hoje na
imprensa, mas vamos ao assunto. Vereador Jonas, o que nós estamos vendo aqui, são os
fundos municipais e dos fundos municipais aonde eles dizem que tais receitas não
inviabilizam a execução das ações, então eles sabem quanto entra. São variáveis, mas se
não inviabilizam é porque tem uma noção, ou pelo menos tem uma retrospectiva daquilo
que entrava. E aí a gente vê aquilo que foi retirado dos fundos, e vejam bem, falam em
várias Leis no PL, a Lei 2.634, essa Lei fala sobre o fundo do Meio Ambiente, recursos
provenientes de taxas de arrecadação de serviços de licenciamento ambiental. Vocês
acham que a entrada de dinheiro no fundo, tem muito, mas coisa do que isso? Será que
recursos destinados pelo orçamento do município? Esses recursos destinados pelo
orçamento do município é justamente o contrário do que está sendo feito aqui agora, o
município quer aquilo que entra no fundo para ir no caixa único e não o dinheiro do
município que vai para o fundo. Está o contrário aqui, os recursos de ocorrência de
aplicação de multas na legislação municipal do meio ambiente. Recursos provenientes da
união, estado e municípios, rendimentos de aplicação financeira, vai render o que se não
tem nada aplicado no fundo? Então não tem nada. Aí recursos Novo Amanhã 50% da
receita proveniente da prestação de serviços de mecanização agrícola e outros serviços
executados pela Secretaria de Agricultura e tinha inclusive da Câmara Frigorífica que não
tem mais, mas estes recursos era o que dava, Presidente do PP, Nestor Zanonatto, esses
recursos lá da Secretaria de Agricultura é que deixava recursos para que se pudesse fazer
financiamentos para os agricultores. Eles estão tirando e colocando no caixa único, sabe o
que significa? Não vai mais ter dinheiro nesse fundo.
VER. ARIELSON ARSEGO: Porque não elimina o fundo de uma vez? Rendimento e
aplicação financeira, mas vai render o que? Se os 50% não é mais destinado para o fundo,
não rende mais nada. Recurso resultante de convênios, contratos e acordos, e aí só se vier
de fora mesmo. E aí vem o Fundo Municipal da Cultura, que é ingressos, alguma coisa
assim, que me parece crer assim, Fenakiwi por exemplo, que agora a Prefeitura que
executa e os recursos entram aí, aí vai para o caixa único. Aí vem fundo municipal de
proteção e defesa de consumidores, eles estão tirando os recursos oriundos de cobrança de
taxas e custos que foram criados em decorrência da prestação de serviço pelo município na
área de defesa do consumidor. Não tem outros lugares que possam ter recursos para o
fundo a mais do que isso que está sendo tirado. Nós vamos ver, apesar de estar em 2º
discussão agora, vai passar para 2º discussão, nós vamos ver que o PL nº 066/2017 que nós
temos para discutir o próximo PL que nós temos para ser discutido, depois eu vou falar,
mas aí estão criando o Fundo Municipal de Trânsito, e aí, uma das rendas do fundo é
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através de multas. Será que estão fazendo certo? Falei na semana passada, será que eles
não se enganaram aqui? Porque criar um Fundo Municipal de Trânsito, aonde diz que os
Recursos provenientes das arrecadações das multas de competência municipal prevista na
legislação de trânsito vai para esse fundo, amanhã eles vão mandar um PL retirando,
porque é a maior arrecadação para poder ir para o Caixa Único também. Obrigado Senhor
Presidente.
1º VICE PRES. THIAGO BRUNET: A palavra está à disposição dos Senhores
Vereadores. Com a palavra o Vereador José Mário Bellaver.
VER. JOSÉ MÁRIO BELLAVER: Senhor Presidente, colegas Vereadores, uma
saudação a colega Vereadora Eleonora, saudar também a imprensa, as pessoas que nos
prestigiam e a comunidade da Linha Jacinto que se faz presente nesta noite. E quero
cumprimentar também o Presidente do PP, que está presente nesta noite aqui na Câmara de
Vereadores. A nossa preocupação realmente é a extinção desses Conselhos, desse fundo
que vai e principalmente o fundo que aqui diz muito bem, que na ocasião que o Presidente
do PP está aqui presente, era Secretário da Agricultura, naquela ocasião foi criado esse
fundo para auxiliar os pequenos agricultores, os pequenos financiamentos que a Secretaria
da Agricultura fazia naquela ocasião. E continuava era só ter interesse, só ter interesse,
inclusive foi um Projeto Sugestão do Vice-Prefeito atual que estava na Câmara de
Vereadores naquela ocasião que foi criado esse fundo e agora estão extinguindo. Aí se
ouve a imprensa, quando que o Executivo se manifesta, dizendo que tem que apoiar o
Agricultor, que tem que fazer isso para a Agricultura, mas é o contrário que eles estão
fazendo, essa é a nossa preocupação. Estão extinguindo, eu só vou me ater a esse Conselho
da Agricultura, aonde que deveria botar mais dinheiro, dar mais incentivo para o homem
do campo, realmente estão tirando, Vereador Thiago, é complicado, como é que nós vamos
entender essa Administração? Sim a cultura também, tirar recursos do Fundo Municipal da
Cultura, aonde que nós, ontem nós tivemos uma bela apresentação aqui, pessoas, entidades
homenageadas. Estão extinguindo esses fundos e provavelmente Vereador Jonas, sem o
consentimento dos Conselhos, essa que é a preocupação maior. Semana que vem ou mês
que vem alguém do Conselho vem nos questionar, é realmente o PL veio para a Câmara,
votamos contra, votamos favorável, mas a situação está criando esse impasse, junto a esses
Conselhos que não deveriam e não deve e vamos discutir então na próxima semana esse
PL, mas realmente nós queremos dizer aqui nesta noite que nos preocupa muito, ao
contrário de quem se manifesta, administração se manifesta que tem que incentivar o nosso
agricultor estão extinguindo esses recursos que podem sim ajudar muito. Eu me recordo
que dezenas e dezenas de agricultores, fizeram esse financiamento a um custo muito barato
para poder até poder administrar a sua safra, que no próximo ano poderia fazer o
parcelamento, o pagamento, a devolução à Secretaria para poder dar continuidade a suas
atividades na agricultura e estão extinguindo e nos preocupa muito Vereador Alberto
Maioli. Era isso Senhor Presidente, muito obrigado.
1º VICE PRES. THIAGO BRUNET: A palavra continua à disposição dos Senhores
Vereadores. Com a palavra o Vereador Tadeu Salib dos Santos.
VER. TADEU SALIB DOS SANTOS: Senhor Presidente, Senhores Vereadores,
Vereadora Eleonora, saudar ao nosso Presidente do PP, saudar a todos os colegas da Casa,
imprensa, saudar aos representantes lá da comunidade da Linha Jacinto que estão aqui
também presente nesta Casa do Povo no dia de hoje. Fica difícil, quando nós, os fundos
mantenedores de algo que é extremamente necessário, estar perdendo isso que é alguma
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coisa que vai direto para que ao inverso. Ao invés do Governo contribuir ele retira e aquilo
que entra no caixa, entra direto para o Governo poder usar, seja naquilo que ele entenda
necessário. Mas o pior de tudo isso é que o nosso homem do campo e aqui nós temos hoje,
o que não vem ao caso, mas a representação do pessoal da Linha Jacinto, que também vem
aqui em função da questão da reunião da próxima sexta-feira, dia 10, questão escola. E aí
se eles não sabiam, eles acabam se inteirando de que não é somente a questão que preocupa
eles neste momento lá, mas que o Governo Municipal, também está tirando alguma coisa
que é incentivo, alguma coisa que é motivação quem sabe, para manter o homem no
campo, na produção, na agricultura, que é tão importante, tão defendida. Que bom que vai
para mais uma discussão e esperamos é claro que caso isso fosse votado hoje Presidente,
eu tenho a impressão que não passaria. Então, veja Vossa Excelência que quando se fala
em oposição, existe a coerência da oposição em não fazer uma pressão e não se valer de
um momento, mas sim de discutir e de apontar aquilo que ela verifica e entende, que não
está de acordo como deveria ser. Esperamos é claro, que seja repensado alguma coisa,
inclusive pela situação e além disso, essa representatividade também do nosso interior
aqui, reforça quem sabe a revisão deste PL. Era Isso, obrigado Sr. Presidente.
1º VICE PRES. THIAGO BRUNET: A palavra está à disposição dos Senhores
Vereadores. Com a palavra o Vereador Josué Paese Filho, na sua condição de Líder de
bancada.
VER. JOSUÉ PAESE FILHO: Obrigado Senhor Presidente, eu não ia me manifestar
sobre o Pedido de informação, como eu já falei no início, como ele foi encaminhado só
para a bancada do PMDB e não do PP, então não tinha o porquê de me manifestar. Mas já
que o assunto foi, eu vou pedir ao Líder de Governo, aos Vereadores de situação, e vocês
vão saber com certeza, por isso que quando a gente fala em oposição, o PP, Partido
Progressista, e falo com a boca cheia, é um partido coerente, um partido que quer ver o
bem do município. Independentemente de quem está naquela cadeira, então vão saber
porque que o PL não foi a votação hoje. Não foi pedido o Pedido de Urgência, e nem a
votação do PL, alguém vai contar para vocês, mas aqui eu faço um apelo, faço um apelo
Vereador Alberto Maioli, o Senhor que é aqui dos Vereadores, todos nós saímos do
interior, mas o Senhor continua na terra, que nem os nossos amigos lá da Linha Jacinto.
Estão muito preocupados com o fechamento das escolas que é um outro debate que está
dando dor de cabeça para muita gente, mas não podemos falar hoje sobre esse assunto,
porque nós temos a nossa pauta. Mas eu peço ao Líder de Governo e aos Vereadores de
Situação, que para a próxima terça-feira, que o Pedido de Informação, ele venha sim, com
as Atas do Conselho, e muitas vezes foram votadas aqui e pedido para vir as atas,
posteriormente a votação que nós votamos até a favor, e para mim não chegou nenhuma
ata, então, por favor. Eu acho que não tem nada que esconder o PL está aqui, teve essa
falha com o PP, mas tudo bem, mais uma vez né Ademar? Mais uma vez, mas que venha a
essa Casa Vereadores Aldir Toffanin e Vereadores, que venha a essa Casa o que realmente
o Pedido de Informação está pedindo, não tem mal nenhum, para a gente saber a realidade,
que venha junto as atas dos Conselhos, é o que eu faço, esse Pedido para os Senhores.
Muito obrigado.
1º VICE PRES. THIAGO BRUNET: A palavra está à disposição dos Senhores
Vereadores. Se nenhum Vereador mais quiser fazer uso da palavra. Então deixamos o PL
nº 064/2017 em 2º discussão. Em 1º Discussão o PL nº 066/2017, que institui o Fundo
Municipal de Trânsito e o Conselho Municipal de Trânsito e dá outras providencias.
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Pareceres favoráveis de: Constituição e Justiça, Obras Serviços Público e Trânsito, assim
como o Jurídico da Casa e Emenda nº 01/2017. PL, permanece em 1º discussão Senhores
Vereadores. Os outros PL de nºs 078/79/80/81/82 e tomada de contas do Executivo
Municipal Exercício 2015, estão sendo encaminhados às Comissões de Constituição e
Justiça, Finanças e Orçamentos. Então, todos encaminhados para as Comissões, solicito
então que segunda-feira, se possível, para avaliar que tem bastante PL aqui, antes da
Sessão 17h30min pode ser? Daí a gente se reúne. Questão de Ordem? Encaminhamento
Vereador Raul Herpich.
VER. RAUL HERPICH: Está marcado segunda-feira 17h30min, na Comissão de
Constituição e Justiça. Obrigado Sr. Presidente.
1º VICE PRES. THIAGO BRUNET: Por favor, para que a gente dê segmento aos PL,
para que eles não fiquem parados na Casa. Gostaria aqui de me manifestar Vereador Josué
e Vereador Tadeu, as suas reivindicações serão feitas, verdade, é um fato que eu mesmo já
cometi, alguns erros da mesma, com o mesmo tema, mas tenho certeza e vocês sabem
disso, que foi por uma situação de realmente coisas que acontecem na vida, até um pouco
de falta de atenção. Mas isso um documento que vai para lá, isso há uma má fé, me parece
ali, em volta desse conjunto. Então, peço desculpas em nome do Governo, serei e farei e
vamos juntos com os Vereadores de Situação, cobrar de quem fez o documento e cobrar do
Governo para que fique mais atentos e junto com isso também reforçarei para que as Atas
venham juntos com os PL, já que também é verdade, isto não é um pedido de agora, é um
Pedido bem antigos dos Vereadores da Oposição e que eu, também não vejo problema
nenhum em encaminhar, eu acho que o Governo também, porque se foi aprovado é porque
tem o consenso dos Conselhos a gente sabe. Então farei novamente, porque já fiz a
solicitação para que essas Atas venham e a Situação do documento. Questão de Ordem,
Vereador José Mário Bellaver.
VER. JOSÉ MÁRIO BELLAVER: Senhor Presidente, colegas Vereadores, nós nesta
noite, temos aqui a comunidades da Linha Jacinto, aqui representada pelos moradores de
lá. Devido à situação que se encontram aquelas comunidades com o provável fechamento
daquelas escolas municipais daquelas comunidades, essa Comissão que está aqui presente,
ela gostaria de uma reunião com todos os Vereadores, na sala de reuniões agora após a
Sessão se for possível e com a concordância dos líderes de bancada, nós faremos essa
reunião com a Comunidade da Linha Jacinto nesta tarde. Era isso Senhor Presidente, muito
obrigado.
1º VICE PRES. THIAGO BRUNET: Perfeito, os líderes de bancada? Favorável?
Questão de Ordem, Vereador Josué Paese Filho.
VER. JOSUÉ PAESE FILHO: A verdade é o seguinte, a Sessão já terminou, nós
estamos dispensados, mas a comunidade, vamos dizer, vem fora do expediente da Câmara,
pediu uma reunião com os Vereadores que nós somos Vereadores 24 horas. Então já que
nós estamos aqui, entendo, já que nós estamos aqui, eu acho que é louvável nós
atendermos as pessoas que vem aqui nos visitar e tratar de uns assuntos muito importantes.
Obrigado Sr. Presidente.
1º VICE PRES. THIAGO BRUNET: Questão de Ordem Vereador Tiago Ilha.
VER. TIAGO ILHA: Só para registrar que a nossa bancada obviamente é favorável e
acho que para ouvir as pessoas, não precisa nem ter hora marcada, esse é muito mais que
nosso dever, é nossa obrigação. Estamos à disposição.
1º VICE PRES. THIAGO BRUNET: Questão de Ordem Vereador Sandro Trevisan.
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VER. SANDRO TREVISAN: Obrigado Senhor Presidente e não sei quanto ao meu
companheiro, se ele tem algum compromisso agora e não pode, mas eu sim estarei
presente, o Vereador Odair acaba de confirmar que pode sim estar presente, vamos estar
presentes sim Senhor Presidente, com certeza.
1º VICE PRES. THIAGO BRUNET: Ok, essa aqui é a Casa do Povo e nada mais justo
do que o Povo venha aqui e seja bem atendido e com certeza, faremos a reunião agora, uma
reunião extraoficial, não precisamos ter oficio nenhum para receber as pessoas que nesta
Casa vem e sem dúvida nenhuma para mim é um prazer recebe-los. Então nada mais a ser
tratado nessa noite. Declaro em nome DEUS, encerrados os trabalhos da presente sessão
Ordinária, um boa noite a todos e vamos a reunião.

Fabiano André Piccoli
Vereador Presidente

Sandro Trevisan
Vereador 1º Secretário
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