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Ata nº 13/2015 da 10ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores, realizada dia 13 de abril de 2015, no Plenário Júlio Floriano Petersen. Sob a
Presidência do vereador Jaime Schaumlöffel, da bancada do Partido Progressista, estiveram presentes os seguintes vereadores: compondo a
bancada do Partido Progressista, Giovani Colorio, Rafael Ronsoni, Rafinha Adam e Márcio Muller; compondo a bancada do Partido Republicano
Brasileiro, Manu Caliari; compondo a da bancada do Partido da Social Democracia Brasileira, Celso Fioreze; compondo a bancada do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro, João Teixeira e Evandro Moschem. O senhor Presidente, saudando a presença dos senhores vereadores e da
comunidade, e invocando a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos desta 10ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Gramado. O
senhor Presidente convida os presentes para de pé acompanhar a execução do Hino Nacional. O senhor Presidente solicita ao Secretário Executivo
para que faça a leitura da bíblia em Lucas, Capítulo 11, Versículos 5 a 12. O senhor Presidente coloca em discussão a Ata nº 09/2015 da 8ª Sessão
Ordinária. Não tendo vereadores a sem manifestar, o senhor Presidente coloca em votação a Ata nº 09/2015 da 8ª Sessão Ordinária. O vereador
Evandro Moschem solicita o adiamento da votação da presente matéria, e pede que seja feita retificação na transcrição das perguntas que os
vereadores fizeram ao Prefeito. Assim, restou prejudicada a apreciação das demais Atas. Após, o senhor Presidente solicita ao Secretário Executivo
que faça a Leitura do Expediente. Passamos para o Grande Expediente. O senhor Presidente coloca o espaço à disposição do primeiro orador
inscrito, vereador Evandro Moschem, que fez uso da palavra e disse: “no dia de hoje me reuni com o presidente da associação do ciclista de
Gramado para debater e discutir um circuito oficial de ciclismo em Gramado. À discussão também chamamos o nosso secretário de esporte Birinha
Moura, que prontamente liguei na manhã de hoje e na parte da tarde ele esteve presente; o nosso vice-prefeito Luia Barbacovi, que estava passando
no corredor nós chamamos para conversar e o Luia participou do debate; o Paulo juntamente participou; o Poti Castilhos e o Murilo Basei. E nesse
debate que tivemos, onde chamamos a sociedade para debater um projeto extremamente importante para o município de Gramado, principalmente
na questão e na exploração de um novo segmento de turismo, que é o turismo esportivo. E o ministério da cidades, ministério do turismo, se o
município tem um circuito de turismo oficial, além de captar verbas federais e até mesmo estaduais, nós estamos abrindo um novo leque, um para
os participantes de Gramado, que vão saber qual o circuito do município, onde nesse circuito vai ter postos bases, onde vai ter a valorização dos
nossos agricultores, que vão poder comercializar os seus produtos, onde vão ter a valorização da nossa cultura, e sem dúvida alguma mais um nicho
de turismo para o município de Gramado. Esse circuito que depois de divulgado poderá ser incluído no circuito nacional de ciclo turismo do Brasil.
Nós somos mais ambiciosos, além de Gramado depois de formatado o circuito do município, nós vamos fazer a junção e fazer um circuito regional
Gramado/Nova Petrópolis/Canela. Neste primeiro momento nós vamos organizar, juntamente aí quero agradecer a presença do Jeferson, que
representou os ciclistas gramadense, e do Murilo e do Poti, que ficaram de nos ajudar a fazer esse circuito. É mais uma de algumas das medidas
que a gente vem, ao longo do nosso mandato de vereador, que a gente vem propondo. Hoje chamamos para o debate, fiz o pedido de providências
para o executivo para que o executivo faça, afinal de contas, têm que ter ajuda do poder público, mas a sociedade precisa participar. Mas fiz o pedido
de providências na semana passada e hoje marcamos a reunião já para alinhavar, e prontamente tivemos a satisfação tanto do vice-prefeito como
do secretário de esporte com relação a esse projeto, que é importante. Dentro desses pedidos que a gente vem fazendo, dos projetos, que eueria
aqui ressaltar um projeto que foi votado recentemente em Canela, está sendo debatido em Porto Alegre, que é a questão do benefício do desconto
em IPTU pra aquelas pessoas que adoram animais abandonados, projetos como o conselho municipal dos animais, conselho municipal da juventude,
dentre tantos outros, os aplicativos que solicitamos. Enfim, bem como a questão na área da cultura, dos R$ 600.000 que infelizmente nós negociamos
e até hoje não foi pago para a cultura de Gramado os R$ 600.000 que a Câmara de Vereadores destinou para esse segmento da comunidade de
Gramado, que é o segmento da cultura. E dentre os debates, e aqui alguns já ouviram falar muitas vezes sobre a questão do IPTU Verde. E aqui a
gente debate, rebate, e aqui eu quero aqui fazer uma saudação ao Dr. Marcio Miller, Dr. no ano passado, retrasado, nós conversamos sobre a defesa
civil por telefone, depois de um pronunciamento da vereadora Manu falando da importância, o senhor falou e explanou da importância da organização
da defesa civil, e nós como comissão de direitos humanos, nós capitaneamos isso, e eu acho que de tanto nós pedirmos a defesa civil do município
foi instalada e está começando a se organizar. E quando a gente começa, quando a gente tem bandeiras, quando a gente quer defender, seja a
cauda que for, a questão do IPTU Verde para mim é muito cara, por que ao longo deste tempo que já fiz essa... lá em 2013 quando fiz a proposta,
nós ao longo desse período fizemos debates, eu e o vereador João Teixeira fizemos um seminário para debater a questão do IPTU Verde, chamamos
o senhor Adir Reck, que é especialista nessa área, para debater, e estava aí o secretário do meio ambiente. Na oportunidade que eu fiz o pedido
para que o executivo enviasse para a Câmara o projeto do IPTU Verde, eu fui falar com o secretário da fazenda, debater o projeto, enfim, sempre
me coloquei à disposição para debater o projeto. O que me assustou na sessão em que o prefeito se pronunciou, onde ele fez uma mistura de fundo
verde com o IPTU Verde, na verdade, o prefeito disse que teria que criar o fundo verde, e quero informar o prefeito que já existe o fundo verde no
município de Gramado, que até gostaria que o vereador, tenho certeza que o vereador Giovani vai explicar todas as legislações que ele colocou
naquela sessão, ele vai me explicar aqui depois que ele subir, principalmente nessa questão do fundo verde, para que serve, como adquiri, enfim.
Quando a gente entra nesse debate a sociedade civil tem que estar junto com nós, e a ONG Marh está junto com nós nessa batalha. A ONG me
mandou um ofício expondo seu apoio e solicita a regulamentação de um lei que já existe no município, graças a uma emenda de minha autoria ao
Plano Diretor, é lá no artigo 238 da Lei Municipal 3.296/2014, que naquela lei, as pessoas que dizem que já existe benefício, já existe lei que fala
sobre IPTU Verde, essas pessoas deveriam ler a lei, deveriam ver que lá consta que deverá o município apresentar uma lei complementar. Logo
mais a gente prossegue o assunto. Muito obrigado." O senhor Presidente coloca o espaço à disposição do segundo orador inscrito, vereador Giovani
Colorio, que fez uso da palavra e, saudando o senhor Presidente, senhores vereadores e demais presentes, disse: “quero iniciar a minha fala
saudando com muita alegria a secretaria do meio ambiente, na pessoa do secretário Marcio Corasini, pela implantação dos conteiners de
recolhimento de lixo eletrônico, que estão sendo disponibilizados nas escolas do município. Sem dúvida nenhuma é um lixo altamente tóxico, mas
que é através dessa iniciativa vai ter um destino correto e assim recebendo então a sua destinação correta. Sem dúvida nenhuma a área do meio
ambiente é uma área extremamente delicada e extremamente dinâmica, haja visto que na nossa administração criamos a secretaria do meio
ambiente, algo que não tinha, nos adequamos as legislações, as orientações legais, tanto âmbito estadual como em âmbito federal, implantamos
aqui o licenciamento ambiental, permitindo que o município, até uma determinada área de terras, possa fazer a sua própria legislação, a sua própria
licenciamento para empreendimentos e também cuidado. Mas nós sabemos que o meio ambiente ele é perene, ele é altamente, vamos assim dizer,
atacado de forma bastante cruel muitas vezes. Quando nós falamos em meio ambiente nós não podemos ficar apenas num discurso retórico ou num
discurso simples, nós precisamos apresentar atitudes. O colega vereador Evandro citou meu nome e eu não posso deixar sem uma resposta. Naquela
ocasião, quando o prefeito esteve aqui, nós citamos uma lei existente, lá de 2001, que permite em determinadas faixas de percentuais, um desconto
no pagamento dos tributos. Ocorre que, muitas vezes, a comunidade não conhece e não busca muitos desses benefícios que o município oferece.
Sem dúvida nenhuma, em nenhum momento, fique bem claro, este vereador, e tenho que certeza que nenhum dos vereadores dessa casa, é contra
iniciativas como o IPTU Verde. O que parece é que nós somos aqui aleijados do sistema e que nós queremos apenas que o município vá como uma
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carroça desgovernada e atravesse tudo o que tem pela frente. Não é isso, mas nós temos que seguir ritos, lamentavelmente por força, digamos
assim, quase que ocultas, travando com que ações que previnam mais o meio ambiente seja implantadas. Colega vereador Evandro, a sua iniciativa
de propor essa lei do IPTU Verde, é louvável e em nenhum momento esses vereadores são contra, muito antes pelo contrário, somos a favor, agora
cabe a nós também analisarmos o que já existe de bom e adequar o que está bom, porque a lei ela é, tempo a tempo ela tem que ser depurada, ela
tem que ser reestudada, porque a humanidade é muito dinâmica, ela muda ano após ano, então nós precisamos sim melhorar legislação ambiental.
Contudo, parece que nós vivemos em algo que não existe, parece que nós vivemos num Bagdá aonde existe um bombardeio do meio ambientes
sem cultura, sem cuidado nenhum. Então quero deixar essa mensagem que somos muito a favor do meio ambiente, como iniciativas como na sessão
passada já foi colocado, onde o Rotary fez uma parceria com a escola Gentil Bonatto para a instalação de cisternas de água. Ou seja, é necessário
sim que sejam criadas legislações próprias, legislações modernas, e que possa sim, de uma maneira eficaz, abraçar e realmente trazer benefícios
para a nossa comunidade. Também citei, quando o prefeito esteve aqui, a criação do plano diretor rural, porque é no interior do município aonde os
nossos mananciais hídricos, as nossas áreas verdes estão mais preservadas, e é lá onde a grande biodiversidade do município de Gramado
encontra-se. Então é necessário também que haja, e está acontecendo, essa criação do plano diretor rural para que seja ordenado também o
desenvolvimento rural do município. Quero de tal forma saudar com muita alegria a abertura, mudando de assunto agora, na próxima quinta-feira da
Festa da Colônia, uma festa que sem dúvida nenhuma vai trazer mais uma vez a alegria do interior do município, vai trazer mais uma vez a pujança,
a qualificação do trabalho, o respeito ao homem e a mulher do campo, que Gramado merece. Portanto fazendo uma integração entre a área urbana,
os turistas e também o interior do nosso município, que é riquíssimo, não apenas na área ambiental, mas também na área cultural, artística e
gastronômica. Também não posso deixar de me manifestar sobre as melhorias de asfalto, pequenas que muitas vezes nós não percebemos, mas
hoje eu passei aqui pela rua Getúlio Vargas, no bairro do bairro Piratini, toda ela recapada, um trabalho lindíssimo, uma comunidade feliz e alegre
porque melhorou muito o fluxo viário. Portanto parabenizar essas pequenas ações da secretaria de obras, e da prefeitura municipal, que sem dúvida
beneficiam a nossa comunidade com a qualidade de vida. Obrigado." Passamos para a Ordem do Dia. O vereador João Teixeira solicita um aparte
e convida a todos os vereadores para reunião com o Corpo Clinico do Hospital São Miguel, a ser realizada dia 14/04, às 19h30, neste plenário. O
senhor Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei nº 08/2015 do Poder Executivo: "Cria o Conselho Municipal e o Fundo Municipal de
Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana e dá outras providências, com a Emenda Modificativa nº 01/2015". Não tendo vereadores a se
manifestar, o senhor Presidente coloca em votação a Emenda Modificativa nº 01/2015 ao Projeto de Lei nº 08/2015, de autoria da Comissão de
Constituição, Justiça e Redação: "Modifica-se a redação do Parágrafo 3º, Artigo 3º, do Projeto de Lei nº 08/2015", que foi aprovada por unanimidade.
O senhor Presidente coloca em votação o Projeto de Lei nº 08/2015 do Poder Executivo: "Cria o Conselho Municipal e o Fundo Municipal de
Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana e dá outras providências, com a Emenda Modificativa nº 01/2015", que foi aprovado por
unanimidade. O senhor Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei nº 10/2015 do Poder Executivo: "Dispõe sobre a apresentação de artistas
de rua em locais públicos do Município de Gramado/RS, com as Emendas Modificativas nº 01/2015 e 02/2015. A vereadora Manu Caliari solicita
vistas a presente proposição. O senhor Presidente coloca em discussão o Projeto de Decreto do Legislativo nº 01/2015 de autoria da Mesa Diretora:
"Dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Gramado/RS, relativas ao Exercício de 2012". O vereador Giovani Colorio solicita
a palavra e, saudando o senhor Presidente, senhores vereadores e demais presentes disse: “apenas para a comunidade entender, todos os anos
os exercícios fiscais, administrativos e financeiros da prefeitura municipal são auditados pelo tribunal de conta do estado, por esta Casa, enfim, e no
ano de 2012 não foi diferente, portanto, apenas informar que estamos votando a aprovação do exercício de 2012, da administração Nestor e Luia,
que foram aprovadas pelo tribunal de contas como um exemplo de zelo e cuidado no trato da coisa pública.” O vereador Evandro Moschem solicita
a palavra e, saudando o senhor Presidente, senhores vereadores e demais presentes disse: “apenas para salientar a posição da bancada do PMDB,
com relação ao decreto legislativo que aprova as contas da administração 2012. A bancada do PMDB vai votar favorável, no entanto, não é apenas
exemplo, é dever da administração publica apresentar suas contas com transparência. Aproveitar o voto nesse projeto e pedir mais transparência
nos pedidos que esses vereadores fazem. Outra questão importante, é que o tribunal de contas, ao aprovar esta lei, também nos dá garantia de que
analisou muito bem. Então, pela aprovação do tribunal de contas, a bancada do PMDB vota favorável.” Não tendo mais vereadores a se manifestar,
o senhor Presidente coloca em votação o Projeto de Decreto do Legislativo nº 01/2015 de autoria da Mesa Diretora, que foi aprovado por
unanimidade. O senhor Presidente coloca em votação o Autógrafo ao Substitutivo nº 01/2015 do Projeto de Lei nº 03/2015, do Poder Executivo:
"Altera dispositivo da Lei n° 2.531 de 19 de dezembro de 2006 que dispõe sobre o pagamento parcelado, remissão e cobrança de créditos tributários
e não tributários inscritos em dívida ativa", que foi aprovado por unanimidade. O senhor Presidente coloca em votação o Autógrafo ao Projeto de Lei
nº 11/2015 do Poder Executivo: "Dispõe sobre o pagamento com benefício fiscal dos créditos tributários e não tributários, inscritos em dívida ativa e
dá outras providências" que foi aprovado por unanimidade. O senhor Presidente coloca em votação o Autógrafo ao Projeto de Lei do Legislativo nº
04/2015 de autoria da Mesa Diretora: "Dispõe sobre os estágios de estudantes no âmbito do Poder Legislativo do Município de Gramado" que foi
aprovado por unanimidade. O senhor Presidente coloca em votação o Autógrafo ao Projeto de Lei do Legislativo nº 06/2015 de autoria do vereador
Rafael Ronsoni: "Institui Nomenclatura de Rua" que foi aprovado por unanimidade. Passamos para as Explicações Pessoais. O vereador João
Teixeira solicita a palavra e, saudando o senhor Presidente, senhores vereadores e demais presentes disse: “primeiramente parabenizar o projeto
Portas Abertas de inclusão de alunos com necessidades especiais na escola Presidente Vargas, apresentado pela professora Rita Porto na Tribuna
do Povo. Eu não posso deixar de me manifestar aqui sobre a paralisação dos servidores municipais, que reivindica melhores salários, e salientando
aqui o alto orçamento do Município, bem como a afirmação da Secretária da Fazenda, de que Gramado é auto sustentável, porém em alguns
momentos falta o diálogo junto àqueles que carregam o piano. Em uma manifestação de profissionais da educação, as reivindicações vão muito
além das questões salariais. Em reunião com a Secretária Municipal de Educação apontei o distanciamento entre a gestora da pasta e todos os seus
servidores, e mencionei um oficio dos professores que diz que desde março tem-se tentado marcar uma reunião com a secretária, sendo que esta
se disse aberta a conversar com a classe, gerando uma grande contradição. E para mim, o exemplo de diálogo deve partir do Prefeito, pois muitas
vezes os secretários tratam um assunto e são desautorizados. E aqui faço referência ao oficio enviado pelo executivo ao Sindicato, onde a prefeitura
reconhece como legítimas as reivindicações, mas em seguida afirma que não irá ceder em nenhum momento. Para encerrar, apenas citar aqui uma
frase do então vereador Nestor Tissot, em 1998: ‘Tem que dar mais atenção aos nossos servidores públicos.’ Obrigado, boa noite.” O vereador
Rafinha Adam solicita a palavra e, saudando o senhor Presidente, senhores vereadores e demais presentes disse: “Eu fiz alguns pedidos de
providências, uma para que seja feita a revitalização, nova iluminação e colocação de bancos na pracinha da Várzea Grande, e outro pedido é a
revitalização dos tachões na Rua Faustino Rissi. Dia 16 de abril às 9h haverá abertura da Feira Feito em Gramado realizada pelo secretário Ilton
Gomes, convida a toda comunidade a participar, também a noite haverá abertura da Festa da Colônia. Com relação às reivindicações do sindicato
a administração municipal reconheço aqui o direito que os servidores têm de exercer esta paralisação. As principais demandas que estão sendo
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reivindicadas são; formação de comissão para Revisão do plano de carreira do magistério; a administração responde que ofícios estão sendo
encaminhados para compor esta comissão; concurso público; os trâmites para realização do concurso público já estão acontecendo, a respeito da
resolução 01/2014 quanto ao número máximo de alunos por turma; determinação já esta sendo cumpridas. Algumas das reivindicações não podem
ser cumpridas imediatamente, mas com certeza a administração vai encontrar a melhor forma de resolver estas questões. Obrigado.” O vereador
Márcio Muller solicita a palavra e, saudando o senhor Presidente, senhores vereadores e demais presentes disse: “quero iniciar falando sobre as
discussões na área da saúde do município, principalmente no que tange a questão do hospital, e ressaltar aqui o quanto é importante salientar as
modificações que ocorreram durante dez anos, e que foram fantásticas, porem percebe-se, que recentemente houve uma estagnação nesse
caminho, e a função como vereador, é apontar os problemas e trazer soluções. Acredito que é extremamente importante a primeira etapa que
acontecerá amanhã, a reunião com o corpo clinico, que até hoje não havia se manifestado por todas estas situações que vem acontecendo, porém
precisa-se neste momento apontar os assuntos mais urgentes, e se torna necessário corrigir, no funcionamento do hospital, o primeiro que é de
extrema importância, é o serviço de cardiologia, pois as doenças do coração são a 2° maior causa de morte no nosso país, e o atendimento por um
especialista no primeiro momento do diagnostico dessas doenças, fazem uma tremenda diferença no resultado final da saúde do paciente. Na ultima
reunião do conselho municipal de saúde, a direção do hospital informou que a suspenção se daria por motivos econômicos, mas não podemos deixar
que uma justificativa financeira deixe a comunidade sem este suporte. Acredito que amanhã na reunião com colegas de diferentes áreas, poderemos
apontar caminhos a serem seguidos, é isso que esperamos da direção do hospital, que possa congregar diferentes peças e criar um elo entre esses
elementos para enxergar uma saúde melhor ao município. Outro assunto a ser levantado, na saúde, é a informação sobre a prestação de serviços
de atendimentos nas rodovias da região, a EGR irá suspender o serviço de ambulância que existe hoje na rodovia, em um atendimento emergencial
faz uma diferença importante, e o fluxo de veículos é intenso, mas esta informação não esta confirmada, não houve um comunicado oficial por parte
da empresa, mas o serviço terceirizado que presta, avisou que a partir do dia 20 será suspensa as atividades. Obrigado.” O vereador Celso Fioreze
solicita a palavra e, saudando o senhor Presidente, senhores vereadores e demais presentes disse: “Primeiro falar sobre o pedágio, que na época
da Brita Rodovias, moradores após 5 Km do pedágio estavam isentos de taxa, e quem trabalhava em cidades vizinhas tinha desconto de 50%, visto
que logo após a EGR assumir os pedágios esses benefícios deixaram de existir. No passado encaminhei através da Câmara um abaixo-assinado
para que os gramadenses tivessem 50% de desconto, mas a EGR ainda não respondeu ao pedido, lembrando que houve um aumento de 26% no
faturamento do pedágio e um corte nos descontos sem grandes melhorias nas estradas. Fiz um pedido de providências à prefeitura em relação ao
combate aos mosquitos nos córregos das cascatas Véu de Noiva, Narciso e Cascata da Morte, pois a comunidade do bairro Piratini está sofrendo
com o ataque dos mosquitos, e ali naqueles locais são jogadas lâmpadas, pneus e até colchão no rio, e o cidadão Jair Portolan voluntariamente faz
esse recolhimento de lixo, mas é preciso a colaboração da comunidade para que diminua esta poluição. A CORSAN já está fazendo um trabalho no
tratamento de esgoto, mas quero solicitar aqui à Secretaria de Meio ambiente que dê maior atenção a esses rios, pois alguns turistas visitaram
algumas cascatas e se decepcionaram com o estado dessas localidades. Obrigado.” O vereador Evandro Moschem solicita a palavra e, saudando
o senhor Presidente, senhores vereadores e demais presentes disse: “apenas rapidamente, para passar algumas coisas que foram faladas, e
importantes aqui nessa noite, com relação ao hospital, uma luta aqui que o vereador João e o vereador Marcio estão encampando, e têm total apoio.
Eu particularmente defendo que o hospital permaneça com o terceiro setor. Hoje de manhã eu e o vereador Márcio estávamos debatendo isso, eu
entendo que o terceiro setor quer, as entidades filatropicas, até pela legislação do nosso país, elas melhor conseguem conduzir uma administração
de um hospital, por que o setor público ele não tem competência... não que não tenha competência, mas ele tem entraves sérios, a 866, que é uma
lei importante, a lei das licitações, ela entrava muito, e a saúde é urgente. Portanto, vamos aí fazer esse debate que é importante. Veja como é
importante a Câmara de Vereadores liderar esses debates. Então são medidas como essas que o vereador João, vereador Márcio estão capitaneado,
e o vereador Márcio, desde a época da defesa civil que nós conversamos, deu para notar, vereador, que nesse eleição não conseguiu ter um êxito,
mas tenho certeza que se seguir o caminho vai ser mais conhecido pela comunidade e vai estar aqui como titular, porque realmente são políticos
como o senhor que é bom de debater política. Mas com relação, e voltando a EGR, o secretário-geral de governo, Carlos Buligo, em contato que eu
tive com ele essa tarde, disse que os serviços vão permanecer, apenas está dando uma divergência se é a rubrica da saúde que vai pagar, ou se é
a EGR, mas vai ser mantido esse convênio porque é importante. Se não for vamos cobrar do governo que eu tenho certeza que o governo Sartori é
um governo de muito diálogo. E voltando ao IPTU Verde, colocar à disposição do vereador Giovani, eu citei o seu nome porque o senhor disse
naquela sessão que já existia no município legislação falando sobre IPTU Verde, por isso citei seu nome, porque eu fiquei preocupado, e realmente
não existe. Fiquei preocupado com a fala do prefeito, que disse que confundiu o fundo verde com o IPTU. Na verdade aqui em Gramado a gente
não... tem um programa do governo federal que discute a questão dos benefícios ambientais nas áreas rurais, e aí vai de encontro com o que o
senhor falou, que é os PSA’a, que é o programa de benefício ambiental, então criando um fundo dá para contribuir com os nossos agricultores que
não podem cortar um determinado tamanho de mata para fazer sua agricultura, o governo federal indeniza com valor, mas para isso o município
precisa criar uma legislação e um fundo efetivamente para esse caminho. Mas eu me coloco à disposição um estudo referente ao PSA, referente ao
IPTU Verde. O debate que travamos aqui na Câmara muito importante com relação a isso, e fico muito contente que o senhor apoia esse projeto do
IPTU Verde. Conforme, até a gente brinca aqui, alguns frequentadores assíduos já estão cansados de tanto que eu falo muito do IPTU Verde, que é
muito importante, afinal de contas nós vendemos Gramado a imagem de uma cidade em com verde, e é isso que nós queremos preservar. E por
fim, com relação, até por falar do IPTU Verde, gostaria de passarem em mãos à Presidente para que protocole o ofício do Marh. E por fim, com
relação ao ciclo turismo, apenas reiterar e pedir o apoio também dos vereadores, é um debate vai se estender, mas é um debate que, embora tenha
uma comissão discutindo a questão da ciclo-faixa Gramado/Canela, amanhã ou depois nós podemos discutir essa questão do ciclo turismo, ligando
esse município. É um turismo mais rural, é um turismo mais ecológico, conforme muito bem a vereadora falou e a gente fica grato com o apoio.
Obrigado." O vereador Giovani Colorio solicita a palavra e, saudando o senhor Presidente, senhores vereadores e demais presentes disse: Quando
os vereadores, e a comunidade tem que saber entender que aqui nesta casa todos os vereadores tem uma visão única, que é o bem-estar da
comunidade. Todos os vereadores querem que a comunidade tenha cada vez mais benefícios, cada vez mais qualidade de vida, cada vez mais
serviços públicos de qualidade. Contudo, a Câmara é dividida entre vereadores de oposição e vereadores de situação, e nós quando defendemos
um governo, uma gestão, umas administração, ou quando somos o oposicionistas a ela, divergirmos, podemos dizer, pontualmente, mas sempre
visando a união, a convergência, a realização das coisas boas para a nossa cidade. Os colegas vereadores da oposição vieram aqui e citaram alguns
exemplos de coisas que devem melhorar, e a gente sabe que tem muitas coisas para melhorar, porque ninguém é cego e ninguém anda com viseira
de cavalo, e nós temos sim uma visão ampla e conhecemos a cidade, conhecemos as dificuldades, conhecemos os seus problemas, o problema da
sua comunidade. Mas também, além de conhecer, buscamos resolvê-los. É o exemplo do meio ambiente, como falei antes dos benefícios que a
secretaria do meio ambiente foi criada pela nossa gestão, desenvolveu as legislações que existem sim colega Evandro, desde 2001, quando eu era
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assessor desta casa, que concede benefícios aos que preservarem o meio ambiente na área urbana, portanto é IPTU, não é área rural, é Incra,
enfim, aqueles outros impostos e tributos da área rural. Existe já uma legislação que beneficia também, com agilidade nos trâmites regimentais e
legais da prefeitura para aqueles que fazem construções ecologicamente corretas; existe sim no plano diretor que nós instituímos, 25% de
preservação obrigatória a todos os lotes, em todas as áreas, todos os terrenos, que não existia; agora temos que, sim, buscar convergir para que as
coisas andam cada vez melhor. Então dizer, deixar bem claro que ninguém aqui é contra, ninguém aqui quer devastar, ninguém aqui quer que
Gramado se torne terra de ninguém ou a terra do nunca, muito antes pelo contrário, queremos que Gramado seja, daqui 50, 100 anos, a Gramado
que nós vivemos. Sabemos que infelizmente a Gramado de hoje não é a Gramado que na nossa infância nós vivemos. Mas enfim, nesses dez anos
quantas coisas já evoluíram, mas ao mesmo tempo também houve coisas que, ao invés de andar para frente, andaram para trás. Mas, como eu
disse, a dinâmica de uma cidade é, e ainda mais como Gramado, é pujante, é rápida, é cada vez mais rápida. Então precisamos sim melhorar leis
que já existem, que muitas vezes não são adaptadas ao momento em que vivemos. Então tem que ter esse jogo de cintura, essa paridade de pesos
e medidas iguais. O colega vereador João citou aqui a questão do funcionalismo, e citou o ano de 1998, e eu aqui há três ou quatro sessões atrás
citei quando a nossa gestão fez tudo que fez lá no Altos da Viação Férrea, e o vereador João que entrou na política há pouco tempo e que não
conhecia a política de uma década atrás, e agora conhece. Que bom! Saber que em 1998, quando o Nestor era vereador nesta Casa, por exemplo,
os funcionários da secretaria de obras comiam rodeados ratos, lá onde hoje é o Perinão. E a gente tem que saber entender. Quando na época o
então vereador, e hoje prefeito, dizia que precisava dar melhoria para os funcionários públicos na época, começava por aí, um pequeno exemplo.
Ou então, com as constantes revisões salariais que a nossa gestão oferece desde 2000. Recentemente, em 2011, com a reforma administrativa,
onde foi equiparada uma grande quantidade de cargos beneficiando com triênios, biênios, pagando todo e qualquer, sem deixar atrasar o salário um
dia, muito pelo contrário, antecipando pagamento, graças sim a um trabalho competente da secretária Sônia, que se não tivesse competência não
teríamos esta força de ação da prefeitura em obras públicas, em pagamento de salários de funcionários, todos em dia, com pagamento de benefícios.
Então nós recebemos este ofício com inúmeras reivindicações, que vão desde plano de saúde, e que vão desde vale alimentação, ou seja, tem
muitas coisas que podem ser construídas sim, mas me parece que, pela fala do colega vereador João, o prefeito Nestor está lá com um cajado como
se fosse um inquisidor, batendo na cabeça do funcionário público, ou com um chicote atrás deles. Mas o que é isso? Não é assim! A prefeitura está
trazendo benefícios para os funcionários, pagando em dia, trazendo melhorias na qualificação do local de trabalho, com modernização, com escolas
qualificadas, com prédios públicos qualificados, com caminhões e maquinários de primeira linha, coisa que não tinha, e que agora tem. Então a gente
tem que ter esse pensamento também. Para vocês terem uma idéia, eu vi há pouco tempo, estudando, e isso está no portal da transparência, os
salários, olha, tem 950... eu não estudei todos, mas tem funcionário público de Gramado que ganha R$12.000, e recebe em dia, com biênios, com
triênios, com todos aqueles benefícios. Vou dar um outro exemplo que a gente tem conhecimento, vocês sabiam que em 365 dias que é o ano, um
funcionário apresentou 180 dias de atestado médico. Só que não são 365 dias trabalhados, por que tem o sábado e o domingo, então são 250. E aí
quando o prefeito diz muitas vezes que tem ser um pouco mais enérgico, mais rígido, isso vocês permitiriam isso na Casa de vocês? Ou numa
empresa que vocês gerissem? A vereadora Manu é empresária. Temos que ter pesos e medidas iguais, para todos, os bons e os maus. Então tem
que deixar isso muito bem claro. A nossa administração é uma administração que só tem força para realizar e para fazer obras como faz pelos quatro
cantos do município porque tem gestão de pessoal, gestão administrativa e gestão financeira, porque sem isso não teria. E muitas vezes quando a
gente pede aumento de salário, como foi discutido no dissídio, tem que ter planejamento também para que amanhã e depois não se torne uma bolha
e que não se consiga realizar obra nenhuma, apenas pagar salário de funcionário. E quando a gente legisla, e o colega disse que legislamos para
todo mundo, nós legislamos para 35.000 pessoas que vivem em Gramado, e que merecem serviço de qualidade. Os funcionários públicos
correspondem a 1.000, 1.000 funcionários, têm outros 34.000 que precisam também da prefeitura atuante e forte. Muito obrigado." Não tendo mais
vereadores a se manifestar, e nada mais tendo a contar, o senhor Presidente convocou os senhores vereadores para a próxima Sessão Ordinária
em 17 de abril de 2015. Agradeceu a presença dos senhores vereadores e da comunidade, e deu por encerrado os trabalhos desta presente sessão.
Sala de Sessões em 13 de abril de 2015. Gabriel Oaigen Fleck, Secretário Executivo.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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