ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 02.06.2014

ATA Nº 15/2014
Aos dois dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às dezenove horas, no
Salão Comunitário do Rincão Santo Inácio, reuniram-se em Sessão Ordinária
Interiorizada, sob a Presidência do Vereador Tiago Uliana, os Vereadores:
Expedito Librelotto, João Alberto Ghisleni, Jossandro Marion, Júlio Della Méa,
Marcelo Ferraz, Marta Dalla Favera, Odilo Stefanello e Valdemir Rossato. O
Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos, cumprimentou os presentes e
convidou a Senhora Guiomar Maria Steffenello, para apresentar a Mesa Diretora
o Diploma e a Declaração de Bens e na sequência prestar juramento, sendo
declarada empossada para o cargo de Vereador. Em seguida, determinou a leitura
da Ata n.º 14/2014, da Sessão Ordinária realizada dia vinte e seis de maio de dois
mil e quatorze, aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário Ver.
Jossandro Marion leu o Edital n.º 04/2014 – Audiência Pública. As demais
correspondências ficaram a disposição dos Vereadores. À Mesa, foram
apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 38/2014: Autoriza o
Poder Executivo a contratar financiamento junto à Caixa Econômica Federal –
CAIXA, na qualidade de Agente Financeiro, a oferecer garantias e dá outras
providências correlatas. Do Legislativo Municipal: Do Ver. Tiago Uliana:
Moção n.º 02/2014: Moção de Apoio: À convocação imediata de todos os
candidatos aprovados no concurso da Polícia Civil RS, nos cargos de inspetor e
escrivão, para além das vagas previstas em Edital - Aprovada. Na oportunidade, o
Presidente saudou o Vice-Prefeito Adalberto Piovesan e o Ex-Vereador Odacir
Busato. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o
representante da comunidade do Rincão Santo Inácio Sr. FLÁVIO MOREIRA Presidente da Associação dos Quilombolas. Cumprimentou os presentes e
agradeceu algumas ações que aconteceram nesta Administração, listando a
construção da ponte que liga a comunidade do Santo Inácio a Linha Base,
reabertura da estrada na comunidade e o apoio e incentivo a cultura afro brasileira.
Agradeceu o início da construção de mais duas salas de aula para a Escola,
cobertura e fechamento da quadra de esportes, parceria e apoio na construção da
Agroindústria, com terraplanagem e transporte para três pessoas, que no dia de
hoje foram participar de curso de boas práticas e boas maneiras, em Bom
Princípio, e a parceria na construção das vinte e quatro unidades habitacionais,
com terraplanagem. Na questão da saúde, agradeceu, em nome da comunidade, o
atendimento no transporte e medicamentos recebidos. Registrou as demandas
enviadas ao Prefeito no mês de fevereiro e apresentada aos Vereadores, citando:
troca de lâmpadas e colocação de novas, em locais que ainda não tem, destacando
já terem sido atendidos na troca; construção de um galpão, para colocação do lixo;
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construção de nova rede de água, com hidrômetro e ligação nos dois poços
artesianos já existentes na comunidade; construção de duas paradas de ônibus e
colocação de bueiros, em locais estratégicos. Pediu o início da construção da
Unidade de Saúde, pois parte dos recursos foi depositado ano passado. Na questão
saúde, pediu uma prestação de contas em relação aos recursos que vem em
acréscimo, para investir na comunidade quilombola, depositados em dois mil e
treze, destacando que já tiveram respaldo da Secretária de Saúde Lidiane.
Agradeceu o valor recebido para apoio à cultura, elogiando o entendimento de
todos e solicitou uma avaliação e concerto dos palanques colocados no alambrado
do Estádio Municipal da comunidade. Pediu o encaminhamento dos pedidos ao
Executivo, para que os mesmos sejam atendidos. Agradeceu novamente os
Vereadores por estarem presentes na comunidade, destacando ser uma
comunidade quilombola, que está tentando transformar e ser vista de outra forma,
com um passado muito triste por serem descendentes de escravos. A comunidade é
composta de cinquenta e duas famílias, com problemas em menos de cinco por
cento delas. Pediu aos Vereadores para que defendam a comunidade, destacando a
luta contra a discriminação racial. Lembrou o trabalho desenvolvido pelo Ver.
Expedido, quando Secretário de Obras, quando viu a realidade das famílias. Pediu
a Administração que ouça a comunidade antes de realizar ações, para não terem
problemas no futuro. Finalizando, convidou a todos para permanecerem no jantar
que será oferecido pela comunidade. Em seguida, se manifestou na Tribuna, Ver.ª
MARTA DALLA FAVERA. Saudou os presentes, em especial a Suplente
Guiomar, que assumiu a Vereança no dia de hoje. Destacou que independente de
Prefeito, de quem conseguiu recursos, com emendas e projetos, que só vieram
agora, isso não importa, e sim que irão fazer. Nunca na história do munícipio essa
comunidade recebeu tão importantes investimentos, frisando que a Administração
tem um débito social e irá resgatar cada compromisso feito na comunidade, para
melhorar a qualidade de vida. Agradeceu o acolhimento das famílias, quando
visitou todas as casas no período da campanha. Registrou ações realizadas na
comunidade: construção de uma ponte no Arroio Varador, reabertura da estrada na
comunidade e construção de várias casas. Frisou que logo iniciarão as obras na
escola, na quadra coberta e a construção do Posto de Saúde, todas com recursos
Federais, registrando a Ordem de Serviço, que trata da licitação dessas obras.
Conquistaram o poço artesiano, através do Governo do Estado e CORSAN,
destacando que o projeto para adquirir o material para encanamento, já foi
enviado, só falta ser regulamentado. Não irá mais acontecer como num passado
recente, quando a comunidade ficou noventa dias sem água. Também está sendo
providenciada a energia elétrica, pedindo para a comunidade acreditar e confiar.
Concordou com a importância das agroindústrias e como Presidente da Comissão
de Orçamento e Finanças, ressaltou ser favorável aos projetos de lei 36 e 37.
Registrou que o Secretário de Finanças esteve em Porto Alegre, junto a DPM, que
analisou o projeto que trata sobre o Controle Interno, destacando que o mesmo é
para regularizar, pois foi o único apontamento no ano passado e a diferença de
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valor é de que, quem assumir ganhará mais e os outros irão assinar. Após, fez uso
da Tribuna o Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO. Saudou os presentes, agradeceu
a comunidade e registrou a enorme votação que fez, aumentando seu
compromisso. Destacou que, ao assumir como Secretário, pediu ao Prefeito para
que pudesse dar uma atenção especial ao Rincão Santo Inácio, pois era sabedor
das necessidades da mesma. Iniciou com a reabertura da estrada, para terem
transporte coletivo até em frente às casas e ajudou na construção da casa da Dona
Derli. Frisou, que o compromisso, agora como Vereador, continua, registrando
seus pedidos para construção de duas paradas de ônibus e uma pracinha de
brinquedos. Informou que, segundo o Prefeito, neste ano construirão as paradas e
estudarão a viabilidade da pracinha. Será feita a ampliação da escola e reforma do
ginásio de esportes, com fechamento e cobertura e construção do posto de saúde.
No problema de água, destacou que já perfuraram o poço artesiano e será colocada
uma caixa, com capacidade para dez mil litros de água, sendo setecentos metros de
cano, com toda instalação até as residências e cinquenta e três hidrômetros, para
que cada um seja responsável pelo seu consumo de água, um trabalho conjunto
com a Prefeitura e CORSAN, para que tenham vida digna. Confirmou que a
iluminação pública será melhorada e ampliada, com mais oito lâmpadas e nesta
semana iniciarão as obras na escola, posto e ginásio. Também serão colocados
bueiros nas terras do Sr. Vicente, para escoamento da água. Frisou que os projetos
para melhorias, que passaram pela Câmara, todos os Vereadores votaram
favorável, pensando no desenvolvimento da comunidade. Continuando, se
pronunciou o Ver. ODILO STEFANELLO. Cumprimentou os presentes e
ressaltou que, como vizinho da comunidade a vida toda, sempre ajudou e continua
ajudando a mesma. Referente aos pedidos da comunidade, sempre votaram
favoráveis, com alguns já completados, outros em andamento e alguns serão
feitos. Frisou que a comunidade está de parabéns, pois melhorou muito nos
últimos tempos e melhorará ainda mais, destacando estar sempre do lado e a favor
do que é bom para essa comunidade. Agradeceu a acolhida, destacando que
sempre torce pela mesma. Também fez uso da Tribuna o Ver. JÚLIO DELLA
MÉA. Cumprimentou os presentes e ressaltou serem os representantes de todo o
povo de Nova Palma. Parabenizou a comunidade, que tem longa história,
destacando que estão como estão, por causa da união, sendo importante darem
exemplo para as crianças que aqui vivem. Se continuarem como estão, só tem a
crescer e deixar exemplo para Nova Palma, sendo exemplo de comunidade, com o
apoio do poder público, que tem o dever de ajudar a todos da mesma maneira.
Após, se manifestou o Ver. MARCELO FERRAZ. Deu as boas vindas a
Vereadora Guiomar e ressaltou a presença do Vice-Prefeito engrandecendo as
sessões. Frisou que o santo Inácio é uma comunidade acolhedora e humildade, de
afrodescendente, que sofreram com a discriminação, mas os negros é que devem
mudar a história e mostrar seu valor, sendo importante a união. Destacou ser a
comunidade que o município mais está investindo em obras, parabenizando-os
pelas conquistas. Pediu que se continue atendendo e olhando com carinho essa
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comunidade e cobrou a retomada da escolinha de futebol, iniciada em dois mil e
dez, com as crianças e que a comunidade procure os Vereadores e busque seus
direitos. Comentou a importância da audiência pública com relação ao projeto
para financiamento do asfalto, obra sonhada pelas pessoas da cidade, convidando
para um representante da comunidade se fazer presente na mesma, oportunidade
para a comunidade decidir se o asfalto é ou não importante para o município.
Registrou que, na semana passada, estiveram na Marcha dos Vereadores em Porto
Alegre, em busca de questões para o município e região, onde vários Deputados
defenderam a Quarta Colônia, todos que colocaram recursos no município de
Nova Palma. Lamentou um certo desprezo do Governo Estadual, pois não trouxe
as informações que se queria e sim falaram o que quiseram. Continuando, usou a
Tribuna, Ver. JOÃO ALBERTO GHISLENI. Deu as boas vindas a Dona
Guiomar e fez sua as palavras do Ver. Marcelo, em relação ao Vice-Prefeito Beto,
destacando ser importante essa integração com a Câmara. Todos os pedidos e
colações são importantes, destacando que dá valor as sessões interiorizadas e está
feliz com a retomada, oportunidade para a comunidade colar suas demandas e se
aproximar do Legislativo. Reportou-se a Marcha dos Vereadores a Porto Alegre,
criada há nove anos, onde se leva as principais demandas de cada município e
chama-se os Secretários do Governo, para poderem cobrar os pedidos. Destacou
que, tirando a marcha que o Ver. Jossandro Marion era Presidente, que foi a
melhor e mais organizada, onde de seis, cinco secretários se fizeram presentes,
nesta marcha não foram muito respeitados, mas de bom foi que puderam debater
melhor os assuntos. Viu-se um desgoverno no Estado e na contra mão, um
Governador que está endividando o estado e não cumprindo as promessas de
campanha. Cobraram obras importantes para o município, como a barragem do
Rio Soturno e a continuidade dos trabalhos no asfalto. Solicitou ao Líder do
Governo informações na questão da rodoviária, qual o andamento, a pintura da
quadra da praça central e com relação ao corte das árvores na cidade, qual
procedimento de reposição dessas árvores. Finalizou se colocando a disposição da
comunidade. Concluindo o espaço, fez uso da Tribuna o Ver. JOSSANDRO
MARION. Deu as boas vindas a Vereadora Guiomar, desejando que possa trazer
os anseios da comunidade. Comunidade que conhece há muitos anos, desde
quando fazia linha de leite e sabe quanto lutaram e trabalharam para chegarem ao
patamar que estão, evolução que começou pela troca do nome, de Rincão da
Cadeia para Santo Inácio. Com a união, apoio das comunidades vizinhas e
administração pública, todas que passaram e a atual deram sua contribuição para
que crescesse cada vez mais, destacando que, depois de eleitos, devem trabalhar
para todos. Agradeceu as palavras do Ver. João Alberto, em relação à marcha em
que presidiu, destacando que foi a Câmara que organizou, tendo o apoio das
servidoras Tania e Carine, marcha bem organizada e com a maior participação do
Governo do Estado. Também lamentou a pouca participação do Governo nesta
última marcha, tendo certo desprezo e desrespeito com os Vereadores, um governo
criticado. A situação e andamento da obra asfáltica é o reflexo de como está o
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governo do Rio Grande do Sul. Agradeceu o Presidente Tiago, que atendeu ao
pedido, após reunião do PMDB, para realização de audiência pública, destacando
ser importante ver o que a sociedade quer e a Câmara tem demonstrado
transparência e ouvido à comunidade. Colocou-se a disposição e agradeceu a
presença da comunidade. No ESPAÇO DE LÍDERES fez uso da palavra o Ver.
EXPEDITO LIBRELOTTO. Registrou que as oito famílias, que ainda não tem luz,
terão ajuda na compra dos postes e caixa de luz com cinquenta por cento pagos
pelo poder público. A construção do galpão para lixo também será ainda este ano,
segundo o Prefeito. Nunca uma administração olhou com tão bons olhos para essa
comunidade, cada um fez o que pode. Como Líder do Governo continua à
disposição de todos, destacando que acha o voto importante, pois quando se tem
apoio, se tem o compromisso dobrado, destacando ter um carinho especial por esta
comunidade. Frisou que a Administração está preocupada em fazer para todos,
mas sem esquecer-se daqueles que mais precisam. Na Ordem do Dia, foram
apreciados os Projetos de Lei do Executivo n.ºs 36/2014 e 37/2014, aprovados
por unanimidade, com seus respectivos pareceres. No Espaço das Explicações
Pessoais se manifestou a Ver.ª Marta Dalla Favera. Destacou que o órgão
jurídico que auxilia a Prefeitura é a DPM, e nos pareceres dos projetos na Câmara
é a assessora jurídica Salete, que achou que não seria tão legal, mas a DPM
considerou legal e Sua Excelência considera moral, por isso foi aprovado o projeto
37. Reportou-se ao projeto 38, destacando que já tiveram reunião com o Secretário
de Finanças, que explicou claramente para que servirá o empréstimo de um milhão
de reais e que já foi feito o projeto, que custou quarenta e nove mil reais. Destacou
que Sua Excelência e os Vereadores Marcelo e Valdemir sugeriram a audiência
pública para esclarecer a comunidade, pois todas as Prefeituras querem esse
financiamento, por ser juros baixos, e o parecer da assessora jurídica Salete é pela
legalidade. Colocou-se a disposição da comunidade e registrou seu carinho pela
mesma. Concluindo, o Presidente Ver. Tiago registrou as boas vindas a Ver.ª
Guiomar e agradeceu a presença da comunidade, parabenizando-a pelas
conquistas ao longo dos anos. Reforçou o convite para todos participarem da
votação do processo de participação popular e cidadã, com votação presencial na
quarta-feira, agradeceu o Executivo pela disponibilização do som e da servidora
Alice Secretti, oportunizando economia na Câmara e reforçou o convite para
audiência pública na quinta-feira, que tratará a questão do financiamento para
início da obra asfáltica na cidade. Agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a presente Sessão. Salão Comunitário do Rincão Santo Inácio, Nova
Palma, 02 de junho de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
05

