ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 1º.09.2014

ATA Nº 26/2014
Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e quatorze, às dezenove
horas, na sala das Sessões, reuniram-se em Sessão Ordinária, sob a Presidência do
Vereador Tiago Uliana, os Vereadores: Expedito Librelotto, João Alberto
Ghisleni, Jossandro Marion, Marcelo Ferraz, Marta Dalla Favera, Nelson
Santos, Odilo Stefanello e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto
os trabalhos, cumprimentou os presentes e determinou a leitura da Ata n.º
25/2014, da Sessão Ordinária Interiorizada realizada dia vinte e cinco de agosto de
dois mil e quatorze, aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário Ver.
Jossandro Marion leu Of. Gab. Pref. n.º 284/2014, Of. Circ. n.º 87/2014 – Câmara
Municipal de Restinga Sêca, Of. n.º 28/2014 - Escola Estadual Ana Löbler e Of.
3138/2014/SR/GIGOV Santa Maria – Caixa Econômica Federal. À Mesa, foram
apresentados: Do Legislativo Municipal: Do Ver. João Alberto Ghisleni:
Proposição n.º 46/2014: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria competente, providencie um "Mata-burro", ao final do
corredor que leva a Usina de propriedade da Nova Palma Energia, onde reside o
Sr. Luiz Maculan, em nosso município. Proposição n.º 47/2014: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente,
providencie a colocação de uma "lâmpada pública", na rua Ítalo Bertoldo, no
poste em frente a residência do Sr. Roberto Bisognin. Proposição n.º 48/2014:
Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente, providencie um redutor de velocidade na rua Duque de Caxias,
esquina com a Constante Prendin. Proposição n.º 49/2014: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente,
realize uma faxina geral nos banheiros e copa do estádio Pe. Burmann. Na
oportunidade, o Presidente Ver. Tiago Uliana justificou Sua ausência na abertura
da Semana da Pátria, que ocorreu hoje pela manhã, destacando que a
Administração não enviou convite para a Câmara Municipal. No ESPAÇO DO
GRANDE EXPEDIENTE, se manifestou na Tribuna, o Ver. JOÃO ALBERTO
GHISLENI. Enfatizou as justificativas de seus pedidos de providências, pedindo
ao Líder do Governo Ver. Expedito, ver se é verdade a informação de que a Usina
acertou uma parceria com a Prefeitura, para construção do mata-burro para o Sr.
Luiz Maculan. Reforçou o pedido de colocação de lâmpada pública na Rua Ítalo
Bertoldo, destacando já terem feito pessoalmente ao Secretário, quando o mesmo
se encontrava no local, mas ainda não atendeu e também refazer o redutor de
velocidade, na Rua Duque de Caxias, devido à velocidade que os veículos estão
passando naquela rua, que é estreita. Lamentou a situação dos banheiros e da copa
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no Estádio Pe. Burmann, no último domingo, cobrando urgente limpeza. Em
aparte, Ver. Marcelo destacou que algumas caixas de descarga não estão
funcionando no local. Continuando, Ver. João Alberto destacou que Sua
Excelência foi quem sugeriu passar o rolo no campo, ficando excelente o serviço,
pois facilita o escoamento da água pelas laterais. Sugeriu que fosse providenciada,
com urgência, a correspondência de convite aos Prefeitos que participarão do
próximo Interseleções de Juniores, colocando que o clube oferecerá gratuitamente
um almoço aos mesmos e seus convidados. Parabenizou o Ver. Expedito, que foi
considerado o vereador mais atuante no município pelo Instituto Tiradentes, feliz
que o mesmo ganhou a medalha Tiradentes, mostrando o grau de dedicação,
trabalho e seriedade nesta Casa, frisando ser defensor dos cursos de capacitação,
para o Vereador adquirir conhecimento. Após, usou a Tribuna o Ver. MARCELO
FERRAZ. Destacou ter sido procurado pelo Sr. Oracy Busato, que pediu a
limpeza da rua próxima de sua casa e da borracharia, pois a Administração fez
uma varredura do material asfáltico colocado em alguns buracos na cidade, que
começou se soltar causando poeira, mas naquele ponto não foi feito. Registrou
que, na sexta-feira, recebeu uma ligação do Prefeito Adroaldo, com fofocas no
meio, inclusive de que o Ver. João Alberto comentou com ele de que o Ver.
Marcelo estava espalhando na cidade que o município ia gastar setenta mil reais
com o concerto da máquina, e outras colocações. Frisou ser Vereador de oposição
e crítico, cobrando quando necessário e aprovando a maioria dos projetos.
Destacou estarem perdendo tempo se estão querendo intimidar Sua Excelência
com ligação do Prefeito e isso fica chato, pois tem amizade com o Vereador.
Também registrou ter recebido ligação, antes do início da sessão, do operador de
máquinas Gilceu Zancan, pedindo uma mão, pois hoje pela manhã, pessoas da
administração o chamaram em uma sala fechada e cobraram o porquê estava
recorrendo ao Ver. Marcelo e que sua situação irá se complicar ainda mais,
querendo talvez intimidá-lo. Destacou ser um direito dos servidores procurarem
auxílio dos Vereadores, assim como o Sindicato dos Servidores. Continuará sendo
vereador, com seus posicionamentos e questionamentos, pois assume o que fala e
não cabe sair como culpado se estiver ocorrendo divergência na Administração.
Em aparte, Ver. João Alberto esclareceu ter sido questionado pelo Cezar Cancian,
se verídico que fundiu o motor da patrola e se gastou cinquenta mil reais para o
concerto, com isso Sua Excelência ligou para ao Prefeito e pediu esclarecimentos
e nesse momento mencionou o nome do Ver. Marcelo, que levantou esse assunto
na tribuna, por ocasião da sessão em Linha Base. Na oportunidade, o Prefeito
apresentou os empenhos comprovando que ouve uma despesa de
aproximadamente vinte e três mil reais no concerto, possibilitando a Sua
Excelência dirimir as dúvidas do Senhor Cezar. Continuando Ver. Marcelo
destacou que apenas registrou o ocorrido, suas colocações são abertas, destacado
que falou ao Prefeito que não deve ficar tirando satisfação, como aconteceu com
seu prefeito, que começou se complicar. Destacou que será importante a vinda do
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Secretário Narciso, para dirimir algumas dúvidas e quem errou deve arcar com as
consequências, sendo preciso um responsável para abastecer os veículos, no
parque de máquinas. No ESPAÇO DE LÍDERES se manifestou o Ver. EXPEDITO
LIBRELOTTO. Agradeceu as manifestações do Ver. João Alberto, destacando que
divide com os demais colegas a medalha que recebeu. Registrou ter participado do
seminário para se capacitar e ser um vereador que colabore com o munícipio,
relatando alguns assuntos abordados na ocasião. Destacou que um dia pretende ser
presidente da Câmara e precisa de orientações, para participar mais das
construções, analisar e ser um vereador mais atuante. Registrou ter ido com seu
carro, apenas pegou as diárias de direito, forma que achou para colaborar com a
Câmara. Também fez uso do espaço o Ver. JOSSANDRO MARION. Reportou-se
ao ofício recebido da Câmara de Restinga Sêca, pedindo apoio na alteração da Lei
Complementar n.º 14.376, destacando ser uma questão preocupante, pois todos os
espaços que recebem grande número de pessoas e acima de setecentos metros
quadrados, terão de se adequar a nova lei, que tem várias exigências para poder
funcionar, e isso irá gerar muitos gastos. Também registrou ter sido procurado por
algumas pessoas que pediram que o atendimento na creche seja em turno integral,
para que possam deixar os filhos e poderem trabalhar, destacando que, em Faxinal
do Soturno, o atendimento é integral. Parabenizou o Ver. Expedito pela medalha
Tiradentes, considerado um instituto sério, sendo o Vereador merecedor, assim
como qualquer outro colega na Casa. Na Ordem do Dia, foi apreciado o Projeto
de Lei do Executivo n.º 57/2014, aprovado por unanimidade, com seus pareceres.
No Espaço das Explicações Pessoais, fez uso da palavra Ver. Expedito
Librelotto. Destacou que a Administração terá uma equipe permanente na
limpeza da cidade nos próximos quinze dias e a curto prazo, a Prefeitura fará um
corredor, em parceria com a Usina, atendendo o pedindo de moradores de Linha
Um. Associou-se a proposição do Ver. João Alberto, na questão da limpeza no
campo de futebol e destacou que o balneário também está necessitando
manutenção, ressaltando que cobrará solução dos mesmos. Em função de ser o
Líder do Governo e bastante procurado, procura buscar solução para os pedidos de
todos junto a Administração. Concluindo, o Presidente Ver. Tiago Uliana
registrou a presença do Ex-Vereador Sérgio Losekan e do Suplente de Vereador
Mayer e pediu para ser anexada a proposição do Ver. João Alberto, a indicação de
Sua Excelência, de dois mil e cinco, pedindo a construção de banheiros do lado de
cá do estádio municipal. Também pediu aos Vereadores que se façam presentes às
dezoito horas, segunda-feira, na Reunião das Comissões, quando se fará presente o
Secretário de Obras Narciso Wendt. Agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 1º de setembro de
2014.
Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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