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Ao primeiro dia do mês de outubro, a Câmara Municipal de Vereadores se reúne para
mais uma Sessão Ordinária, o Presidente saudou a todos e agradeceu a presença dos
vereadores, em seguida convido a todos para a oração do Pai Nosso, na sequência
colocou em votação a ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada por
unanimidade, na continuidade o presidente pede para que seja feita a leitura dos ofícios
recebidos onde havia também um ofício referente ao Projeto 053/2019 que versa sobre
AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2020, e também
pede pára que seja feita a leitura do Parecer da Comissão Permanente de Pareceres, na
sequência o Presidente pede para que seja feita a leitura do Projeto 053/2019, após a
leitura o Presidente comentou que é de conhecimento de todos que este Projeto se
encontra aqui na casa e citou o Art. 156 do Regimento Interno, relatou que tem o prazo
par por em votação até o dia 20 de novembro do corrente ano, relatou também que a
Comissão irá se reunir para analisar o Projeto e que também cabe aos demais vereadores
fazer emendas e apresentar a comissão, e por isso que não foi colocado a votação e que
fica a comissão e os demais vereador estudar e ver se cabe emendas. O Presidente pede
para que seja feita a leitura do Projeto 054/2019, após a leitura o Presidente coloca em
discussão mas ninguém quis se manifestar, o Presidente coloca em votação sendo o
Projeto 054/2019 aprovado por unanimidade. Como não havia mais matérias do
Poder Executivo nem do Poder Legislativo passou-se para as explicações pessoais, os
Vereadores Alessandro, Ivaldo e José não quiseram fazer uso da palavra, na
continuidade com a palavra Vereador Leandro: saudou a todos, comentou sobre um
assunto muito importante que é a seleção de pessoas para trabalhar no frigorífico da JBS
em Trindade do Sul, falou que no dia de hoje teve o deslocamento de 80 pessoas para o
município de Trindade, onde foi feita uma pré seleção, onde o RH relatou que foram
selecionadas umas 40 pessoas que na próxima sexta feira passarão por mais uma seleção
para depois começar os trabalhos no abatedouro de Trindade do Sul, falou também que
à alguns dias atrás tivemos uma reunião com o pessoal da JBS aqui na Câmara de
Vereadores onde foram entrevistados alguns, e ocorreu que estiveram presentes mais de
200 pessoas e que devido ao horário o pessoal da JBS não conseguiu atender todo
mundo que ficaram para esta terça feira, relatou também que teve pessoas que ficaram
insatisfeitas com esse ocorrido e proferiram até ameaças para o pessoal da JBS que
ocasionou que eles ficaram com medo e foram para casa por Frederico Westephalen, e
resolveram que hoje não veriam aqui, e que com isso o mesmo precisou entrar em
contato com o pessoal da JBS e que é preciso conseguir aqui técnico eletricista, técnico
mecânico e técnico em manutenção que tenham cursos técnicos e a NR10, e quem tiver
esses cursos pode se deslocar a JBS que eles estão precisando, quanto a contratação de
pessoas para o frigorífico eles entrarão em contato com os municípios assim que
estiverem precisando de pessoal para que assim possam se deslocar para a entrevista,
agradeceu as pessoas da JBS que proporcionaram está vinda e esta reabertura de vagas
para o frigorífico, pois sabemos que tem muitas pessoas que precisam, e que são bem
vindas para nossa população estas vagas, falou sobre a iluminação pública comentou
que conversou com o servidor Aguilamar Alves que o mesmo comentou que já está

sendo feito o concerto da iluminação e que o Guila está fazendo todo o mapeamento da
cidade e dos pontos que precisam ser consertados e que vai demorar um certo tempo
pois a iluminação está bem precária e que a população pode estar entrando em contato
informando desses pontos que vai ser arrumado e que o intuito é deixar 100%
funcionando, comentou também que ele falou que irá fiscalizar a iluminação e o
trabalho da empresa que ganhou a licitação pois o dinheiro que está sendo pago para a
empresa é dinheiro público é dinheiro do povo e tem que ser revertido em benefícios
para a população. O Vereador Nelson não quis fazer uso da palavra. Na continuidade
com a palavra Vereador João: saudou a todos, comentou que é uma satisfação estar
presente nesta sessão pois na ultima sessão estava em Brasília tentando trazer alguma
coisa pra Planalto, comentou que hoje dia primeiro de outubro comemoramos dia dos
Vereadores então parabenizou a todos e que também é dia do idoso que é uma classe
bastante diferentes umas das outras mas que também merecem respeito e carinho,
comentou que quer em publico dizer que é feliz em estar aqui neste dia e homenagear
estas pessoas, sobre a JBS que o vereador Leandro falou comentou que não ficou
sabendo qual a verdadeira história, mas pelo o que o mesmo ouviu falar e disse que foi
até uma professora aqui da cidade que disse parece que iria haver um bloqueio na RS
devido a esta descriminação que existe da empresa com a população indígena e que o
mesmo não sebe se é isso mesmo que está acontecendo mas que irá analisar a fundo
para saber pois sabemos que quando envolve indígenas sabemos que ha uma
descriminação, mas que em todas as raças e etnias sabemos que tem aqueles que
prestam e aqueles que não prestam tem aqueles que trabalham e aquelas que não
trabalham então acho que nesta questão vamos emparelhar que os indígenas não servem
para trabalhar nestas empresas que vem procurar dar emprego em nosso município, e
que irá pesquisar sobre esta questão pois para deslocar este pessoal eles precisam desta
RS que passa praticamente no meio da Terra Indígena, e que a liderança deveria estar
sabendo disso também para evitar qualquer problema, onde a liderança deve ser
informada desse acontecimento, e que irá tentar resolver pois se 20 índios resolvem de
trancar a RS a liderança não consegue fazer nada pois eles fazem e que a liderança
precisa ficar sabendo para que possa ajudar para que não aconteça piores coisas, e que
acha que os vereadores devem ajudar a intermediar essas questões o Vereador Leandro
que é advogado e achar uma forma de oferecer pelo menos 1% das vagas par os
indígenas para evitar esse tipo de coisa, e nós não queremos que isso aconteça, sobre
sua ida a Brasília falou que levou várias reivindicações com relação os complexo das
Ocas da Aldeia Indígena pois queremos que isso se resolva pois ela está na rota turística
e queremos que ela funcione e tenha prestigio me nosso município e juntamente com a
prefeitura formularam os pedidos fizeram os ofícios e levou para 3 Deputados e um 1
Senador juntamente com as demais reivindicações que foi fazer com retro escavadeira e
um caminhão caçamba para poder ajudar o município pois sabemos as condições dos
maquinários do município não conseguem contemplar a nossa necessidade e sempre
precisamos de mais para que possamos resolver os problemas de nosso município e
esses maquinários são fundamentais e por isso os deputados precisam nos ajudar, falou
que o projeto mais concreto o Dep. Eitor e a Dep. Eliziane garantiram é um custeio para
a saúde no valor de 100 mil reais de cada Deputado, comentou que o Postinho da Area

Indígena já está tudo equipado com a emenda parlamentar que veio adquiriram
equipamentos de ultima geração e foram feitas reformas e que não irão precisar deste
dinheiro e então pensou em trazer este recurso para o hospital Medianeira e como é um
custeio pode ser investido nas necessidades do Hospital, e que de qualquer formas
indígenas ou não indígenas precisam deste hospital todos precisam deste hospital,
comentou que já trouxe 200 mil e vai tentar trazer mais esses 200 mil para ajudar e
vamos torcer para que dê tudo certo, comentou que foi bem recebido e que as emendas
ainda não tinham sido distribuídas pois recentemente o Presidente estava analisando
para passar para os deputados os valores certos, e comentou que foi no tempo certo
para fazer seus pedidos e que devemos torcer para que venha esse dinheiro para ajudar o
hospital que tanto precisamos. O próximo a fazer uso da palavra Vereador Dirceu:
saudou a todos, comentou que foi procurado para avisar a secretaria de obras e já então
vai aproveitar para falar que aquele pessoal está abandonado ali na família do Fabrício
Franscoviaki pois está precária as estradas neste local e se admirou que ali passa ônibus
escolar e que quase não dá pra andar e assim estamos estragando patrimônio publico,
outro assunto que comentou foi como o Vereador Leandro já falou da empresa JBS que
esteve fazendo a seleção, comentou que é muito louvável a atitude do Executivo e que
veio até a câmara e viu que teve muita gente que compareceu e lotou a câmara a procura
de emprego, e comentou que isso demonstra que o município está carente de trabalho e
que é bom que o município foi buscar empresas para vir contratar pessoas em nosso
município, pois nossa mão de obra está disponível, mas que por outro lado comentou e
citou o Vereador Leandro e demais vereadores que a Administração está no poder a
mais de 15 anos viesse aqui e dissesse povo de Planalto nós trouxemos uma empresa
para vocês trabalhar, mas é a mesma coisa que mandar ir trabalhar nas outras cidades, e
comentou que escutou isso das pessoas e que isso não soou tão bem, e que esperava de
uma administração de 15 anos o que trouxe para nosso município falou sobre o projeto
que foi aprovado para o antigo mezzaroba e que torce para que dê certo mas tem suas
dúvidas pois era pra dois meses passou para seis meses e agora ficou para ano que vem,
e parabenizou a todos que votaram par vir esta fábrica pois será a primeira em 15 anos,
e comentou que torce para que se concretizar e tem medo que posso dar pra traz e diz
isso publicamente pois torce para que dê certo mas que tem suas dúvidas e que faz esse
comentário para que o Executivo realmente faça aparte dele e que tomara que no
próximo ano possam chegar a ele e dizer você estava errado, e que vamos lutar por isso
pois é de Planalto e quer que isso e todas as empresas se dêem bem pois foi investido
dinheiro público e devemos dar satisfação. Os Vereadores Nilson e Leonir não quiseram
se manifestar e como não havia mais ninguém a se pronunciar o Presidente marca a
próxima sessão para o dia 15 de outubro do corrente ano e dá por encerrada a sessão. Eu
Francieli Aparecida Diotti Ferraz lavrei esta ata que após lida será assinada por todos.

