ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 14.03.2016
ATA Nº 05/2016
Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, na
Sala das Sessões, reuniram-se em Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador
Expedito Librelotto, os Vereadores: João Alberto Ghisleni, Jossandro Marion,
Júlio Della Méa, Luiz Carlos Bertoldo, Marcelo Ferraz, Odilo Stefanello, Tiago
Uliana e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos,
cumprimentou os presentes, em especial ao Assessor do Governo do Estado, Beto
Fantinel e determinou a apreciação da Ata n.º 04/2016, da Sessão Ordinária
realizada dia sete de março de dois mil e dezesseis, aprovada por unanimidade.
Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu o Pedido de Licença
para tratar de interesse particular por 31 dias do Ver. Odilo Stefanello, a
contar de 21 de Março de 2016, que foi aprovado por unanimidade.

Prosseguindo fez a leitura do Of. Gab. Pref. nº 086/2016, Do Partido Progressista,
que indica como líder do Partido na Câmara, o Ver. Júlio Della Méa; Da
Associação Hospital Nossa Senhora da Piedade, solicitação de apoio para a
realização de um Risoto beneficente; Leitura do Certificado de Participação do
Presidente Ver. Expedito Librelotto no Curso em Porto Alegre. À Mesa, foram
apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei nº 08, de 11 de Março
de 2016: Estabelece o índice para revisão geral anual para os Servidores ativos e
inativos do Município. Projeto de Lei nº 09, de 11 de Março de 2016: Altera o
Art. 3º da Lei nº 1.503/2013, que dispõe sobre a concessão de vale-refeição aos
servidores municipais. Projeto de Lei nº 10, de 14 de Março de 2016: Dispõe
sobre a autorização do Município em receber em doação da ACIS câmeras e
equipamentos, firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul e sobre a
instalação externa de Câmeras de vídeomonitoramento no Município de Nova
Palma. De Todos os Vereadores: Moção nº 05/2016: Moção de Pesar - Aos
familiares do Sr. Oli Dalla Nora, pelo seu falecimento, ocorrido dia 13 de Março,
em Nova Palma. Moção nº 06/2016: Moção de Pesar- Aos familiares do Sr.
João Binotto Sobrinho, pelo seu falecimento, ocorrido dia 10 de Março, em Nova
Palma. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver.
ODILO STEFANELLO. Cumprimentou os presentes e justificou seu pedido de
licença, ressaltando ser para acompanhar os trabalhos da lavoura e tem certeza de
que o suplente vai desenvolver um bom trabalho. Como agricultor, destacou que a
safra de soja está se aproximando e que o trabalho nas estradas, vem sendo
realizado, frisando que no Santo Inácio o serviço já foi concluído bem como, uma
parte de Linha Base e, atualmente estão na Salete. Desejou a todos que façam um
bom trabalho durante sua ausência. Em seguida, se manifestou a Ver. JOÃO
ALBERTO GHISLENI. Saudou a presença do Senhor Roberto Fantinel, assessor
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do Governador do Estado e demais presentes e registrou que pela manhã, recebeu
uma ligação do Gabinete do Governador, informando que o Senhor Beto Fantinel,
foi incumbido de representar o Governo, na Solenidade de entrega das Câmeras de
videomonitoramento, por entender a importância para nossa cidade. Frisou que,
isto é mais importante do que se pensa e que ao ver o resultado da clareza e da
riqueza de detalhes das filmagens na tela, mostra que será possível levantar e
averiguar as diversas situações de nossa cidade. Destacou ainda que, segundo um
depoimento, isso significa mais vinte e nove brigadianos na cidade. Parabenizou a
ACIS, a Administração Municipal, as firmas e a comunidade que contribuiram.
Aproveitou a oportunidade da presença do Beto Fantinel em nossa cidade, dizendo
que foi lhe passado cópia do documento fornecido pela Diretora com relação à
quadra da Escola Tiradentes. O referido Projeto, foi entregue ao Secretário Vieira
da Cunha, onde foi feito um acerto com Senhor Itamar da SEC, que a Prefeitura,
daria uma parte do transporte escolar e em contrapartida o estado faria a quadra,
solicitando seu empenho para verificar em que situação se encontra o mesmo.
Convidou a todos para confraternizar com o Senhor Beto e fazer mais algumas
cobranças. Dando continuidade, manifestou-se o Ver. JOSSANDRO MARION.
Cumprimentou a Mesa, colegas e os demais presentes, reportando-se a instalação
de Câmeras de Monitoramento entregue a nossa comunidade, frisando que é um
grande avanço, embora, sabendo que esta é uma atribuição do estado, mas com a
comunidade mobilizada, a ACIS, com seus associados, a administração e a
Câmara que sempre deu total apoio ao investimento, entende que este benefício
também vai ajudar outros municípios da Quarta Colônia, por ser Nova Palma,
também uma rota para outras partes do estado, contribuindo para esclarecer fatos
que venham ocorrer. Pediu envio de correspondência ao Executivo, solicitando
informações com relação a real situação da Barragem perto do Zeca Tomazi, bem
como, qual é a ideia do município, dizendo que a obra desafogaria o trânsito da
Avenida, principalmente de caminhões. Reforçou o pedido do Ver. João Alberto
ao Senhor Beto, que ajude na questão do Ginásio, pois a escola está precisando.
Destacou que no município há quatro escolas estaduais e a única que não possui é
a da cidade que é a maior de todas, dificultando a prática da Educação física nos
dias de chuva. Com relação aos Projetos recebidos, para reposição salarial dos
servidores, lamentou que o reajuste só será dado nos índices obrigatórios por lei,
não criticando a administração, pois sabe das dificuldades de todo País, mas que
infelizmente é o que mais paga tributos e muitas vezes os recursos pagos pela
população não são bem aplicados. Reportou-se as manifestações no dia de ontem,
contra a corrupção e outros fatores, dizendo que o grande mal que assola nosso
País é a má gestão, por isso é que a população paga a conta. Com relação aos
Projetos que irão à votação no dia de hoje, a Bancada do PMDB é favorável, e
aproveitou a oportunidade, para parabenizar a Pastoral da Saúde, pelo brilhante
trabalho que realiza. Concluindo, fez uso da Tribuna o Ver. TIAGO ULIANA.
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Cumprimentou os presentes, e em especial o Senhor Beto Fantinel,
parabenizando-o pela posição que ocupa no Governo do Estado, dizendo que a
Quarta Colônia está muito bem representada e agradeceu sua preocupação e
dedicação que tem demonstrado através das redes sociais e jornais. Justificou a
importância e a finalidade dos Projetos que irão à votação no dia de hoje,
esclarecendo que o Projeto nº 05, que solicita autorização para contratação de um
motorista, é devido ao pedido de exoneração. Com relação ao Convênio com a
Pastoral da Saúde, inicialmente parabenizou pelo trabalho que desenvolvem no
município e tem a certeza, que muito desafoga o trabalho da Assistência Social,
pelo relevante trabalho que realiza, bem como a Ação Social Paroquial e
Associação das Voluntárias. Referente ao Projeto de Lei Nº 07, que concede o
abono salarial aos Agentes Comunitários de Saúde, destacou que este recurso vem
do Governo Federal e é necessário abertura de crédito para realizar o pagamento,
solicitando a aprovação de todos os colegas. Com relação às Câmeras de
vigilância entregue hoje a comunidade, mas já em funcionamento algum tempo,
disse que é um marco na história de Nova Palma, destacando ser sabedor das
dificuldades do Estado na questão financeira e estrutural, de não poder oferecer
mais a Brigada Militar, mas a administração de Nova Palma, diretoria da ACIS e
seus associados e à comunidade que deu apoio estão de parabéns, demonstrando
um avanço na segurança. Destacou a tecnologia e a qualidade dos equipamentos,
dizendo que já se percebe os avanços, como é o caso da baderna ao redor da praça
e as correrias de carros depois do asfalto, bem como a questão da criminalidade,
que já amenizou bastante. Destacou que a partir de hoje foi dado um grande passo
para preservar vidas, os comerciantes e casas bancárias podendo se sentir mais
seguros. Com relação às manifestações em todo País no dia de ontem, sem analisar
a questão partidária e sim a mobilização dos brasileiros, demonstrando que o povo
está cansado de tanta corrupção que se espalhou no Brasil e acredita que ainda tem
solução. Ressaltou que cabe a nós, pessoas civis ou políticos, botar a mão na
consciência e ver se cada um está fazendo sua parte, porque a corrupção não vem
só dos políticos, mas também na fila do banco, no Posto de Saúde ou no ônibus
que são atitudes do dia a dia, que infelizmente viciou uma sociedade que está
corrompida de forma geral e as pessoas que pretendem concorrer no próximo
pleito, possam começar uma nova mudança e que esta manifestação foi um alerta.
Parabenizou o Ver. Jossandro e Ver. João Alberto na questão do Ginásio, dizendo
que este prêmio foi conquistado na Consulta Popular de dois mil e quatorze, e que
Sua Excelência já esteve conversando com o adjunto do Secretário Vieira da
Cunha, mas que não sabe em que ponto está, pedindo o apoio ao Betinho para a
realização da obra, que é muito importante para os alunos da Escola Tiradentes.
Concluindo, reportou-se ao pedido do Ver. Jossandro, dizendo que vai se
aprofundar do assunto, mas foi uma das obras que constou no Decreto de situação
de emergência depois das enchentes, onde solicita recursos, mas que até agora o
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município foi contemplado com cento e noventa e quatro mil reais do governo
federal, para a reconstrução da ponte do Caemborá, do total de mais de Um milhão
que o município solicitou e é uma das prioridades da administração, pela
importância que ela tem para nossa cidade, comprometendo-se trazer
uma
resposta. No ESPAÇO DE LÍDERES, não houve inscritos. Na Ordem do Dia
foram apreciados os seguintes Projetos: Projeto de Lei n.º 05/2016, Projeto de
Lei n.º 06/2016 e Projeto de Lei n.º 07/2016, aprovados por unanimidade, com
seus pareceres. No Espaço das Explicações Pessoais, não houve inscritos.
Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto agradeceu a presença de
todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 14
de março de 2016.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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