ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 02.05.2016
ATA Nº 12/2016
Aos dois dias do mês de maio 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, Marcelo Ferraz, Narciso Wendt, Odilo Stefanello, Tiago Uliana
e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos,
cumprimentou os presentes e colocou em apreciação a Ata n.º 11/2016, da Sessão
Ordinária realizada dia vinte e cinco de abril de dois mil e dezesseis, aprovada por
unanimidade. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal: Em
Regime de Urgência: Projeto de Lei n.º 16/2016: Autoriza o Poder Executivo
abrir crédito suplementar com recursos oriundos do Ministério do Turismo. Em
Regime de Urgência: Projeto de Lei n.º 17/2016: Reabre e incorpora ao
orçamento do exercício de 2016, crédito adicional especial com recursos oriundos
do Ministério das Cidades e próprios do município. Do Legislativo Municipal:
Do Ver. Jossandro Marion: Proposição n.º 30/2016: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente, realize uma vistoria na ponte
situada na Rua Duque de Caxias. Na oportunidade, o Presidente Expedito
Librelotto deu as boas vindas aos pais e alunos da comunidade de Vila Cruz,
presentes na sessão, e reportou-se ao ocorrido com um ônibus do transporte
escolar, que felizmente nada de pior aconteceu, ao faltar freio no meio do cerro,
chegando ao final sem ocorrer um acidente grave. Registrou ter participado, na
tarde de hoje, de uma reunião no gabinete do Prefeito, onde os pais relataram o
ocorrido e registraram a preocupação, informando que o Executivo, atendendo um
pedido dos pais, irá cancelar o contrato e colocar um ônibus escolar da Prefeitura,
para o transporte desses alunos. Lamentou o que aconteceu, pois serviu de alerta
ao Executivo para realizar vistoria mais seguida nos ônibus, registrando ser uma
empresa de Santa Maria, paga para isso. Tem certeza que o Prefeito é serio e não
quer o mal de ninguém e sua preocupação é grande, destacando que o combinado
com os pais será honrado. Finalizou colocando ser solidário com o acontecido e
irá acompanhar mais de perto. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez
uso da Tribuna o Ver. JOÃO ALBERTO GHISLENI. Cumprimentou os
presentes e solicitou verbalmente, que o Executivo realize melhorias no acesso a
comunidade do Bairro Nossa Senhora de Lourdes e a poda de árvores na Rua
Osvaldo Cruz, quadra no loteamento Raimundo Aléssio, que necessita do serviço.
Solidarizou-se com os pais presentes, lembrando-se das queixas do Ver.
Jossandro, quando era cobrado exaustivamente na regularização de peças e
acessórios em seus veículos de transporte escolar, destacando ter ficado surpreso
que essa vistoria não tenha sido mais efetiva, por parte da firma responsável.
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Frisou que acompanhará a situação, sendo importante a vistoria em todos os
veículos, pois essa falta de freio poderia ter causado uma tragédia, assim como
esta Casa precisa ficar vigilante. Em seguida, se manifestou o Ver. ODILO
STEFANELLO. Saudou os presentes e solidarizou-se com os pais de alunos que
estavam no ônibus do incidente, que correram perigo, destacando ser importante
que todos os veículos do transporte escolar estejam em condições. Agradeceu o
Suplente de Vereador Nelson Santos, que assumiu a vereança em Sua licença de
trinta dias, pela colaboração e os colegas pelo acolhimento em seu retorno.
Destacou ter mantido sempre contato com o Prefeito, com pedidos principalmente
de melhorias de estradas. Após, fez uso da Tribuna o Ver. JÚLIO DELLA MÉA.
Cumprimentou os presentes e registrou que também esteve participando da
reunião no Gabinete do Prefeito, pois é uma preocupação muito grande. Destacou
ser preciso mais segurança com a fiscalização dos ônibus e que o ocorrido sirva de
alerta para terem mais cuidados. É preciso muita responsabilidade por parte das
pessoas que assumem o transporte, sendo preciso segurança, um direito dos pais e
alunos. Que sirva para correção de muitas coisas, destacando estarem
empenhados, Executivo e Legislativo, para ajudar nessa questão, se colocando a
disposição de todos. Continuando, se manifestou o Ver. TIAGO ULIANA.
Cumprimentou os presentes e justificou os projetos de Lei do Executivo, que serão
apreciados na sessão de hoje, sendo os de n.ºs 15 e 16, pedidos de abertura de
crédito, o primeiro um recurso do Governo Federal, para manutenção da creche,
colocação de corrimões e material de expediente e o segundo, recurso do
Ministério do Turismo, será para pavimentação asfáltica das três ruas ao redor da
praça e o trecho que vai até o balneário, emenda do Deputado Federal José Otávio
Germano. O projeto de lei n.º 17, que solicita incorporação no orçamento deste
ano, recursos do Ministério das Cidades, informou que será aplicado no
calçamento de trecho da Linha Rigon, até proximidades da Durabile e nas duas
ruas laterais do Conjunto Habitacional no local, pedindo a compreensão dos
colegas na aprovação dos mesmos. A respeito do ocorrido com o ônibus, também
foi convidado pelo Prefeito para participar da reunião, mas por compromisso
profissional assumido não pode se fazer presente, mas assim que chegou na
cidade, esteve no Gabinete do Prefeito para saber o que foi acordado com os pais,
lamentando o ocorrido. Talvez tenha faltado fiscalização por parte dos
Vereadores, lembrando que recebeu ligação do Marcos, preocupado com a
empresa, imediatamente levou até o Prefeito, pedindo cobrança. Sugeriu que os
Vereadores sejam avisados quando as vistorias forem realizadas nos veículos do
transporte escolar, para acompanharem através de uma comissão de Vereadores e
sugeriu envio de ofício da Casa, ao motorista do ônibus, reconhecendo o trabalho
desenvolvido e que salvou vidas. Agradeceu a presença da comunidade,
destacando que ficou feliz que o Prefeito disponibilizará um ônibus do município
para o transporte desses alunos. Convidou para mais vezes se fazerem presentes na
Casa, se colocando à disposição de todos. Concluindo o espaço, fez uso da
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Tribuna, o Ver. JOSSANDRO MARION. Também saudou os presentes e
justificou seu pedido de providências, com relação à ponte na Rua Duque de
Caxias, onde na enchente de dezembro cedeu um lado e na oportunidade, chamou
o engenheiro Ronaldo para vistoria, e o mesmo disse que estaria em condições,
mas com a chuva da semana passada baixou mais uns cinco centímetros, sendo um
local que passa veículos pesados, necessitando de vistoria, antes que ocorra uma
tragédia. Comentou sobre o desassoreamento do Arroio Portela, mas acha que da
forma que está sendo feita não solucionará o problema, pois os materiais estão
sendo colocados nas margens, e assim que chover voltará para dentro do rio. Com
relação aos projetos que serão apreciados, destacou que a Bancada do PMDB é
favorável aos mesmos, colocando que não recebeu o de n.º 17, mas sabem da
necessidade e urgência dos mesmos. Alguns moradores do habitar na Linha Rigon
o procuraram semana passada, informando que está sendo construída uma casa e
os mesmos estão preocupados e acham que não tem autorização para construção
da mesma, pedindo ao Líder do Governo para melhores informações se realmente
existe autorização. Com relação ao ocorrido no transporte escolar, e sua
experiência no transporte, o quê aconteceu estava premeditado, pois o ônibus nem
se quer tem vistoria, e a um mês fazia a linha, destacando que está abandonando o
transporte escolar, pois não está mais lucrativo sendo preciso buscar outras
opções. Importante que os Vereadores estejam presentes nas vistorias, pois é um
dever do Vereador fiscalizar contratos do Executivo. Felizmente não ocorreu o
pior, merecendo méritos o motorista, que foi um herói e colocou-se à disposição
de todos. No ESPAÇO DE LÍDERES, não houve inscritos. Na Ordem do Dia
foram apreciados: Projetos de Lei do Executivo n.º 15/2016, 16/2016 e 17/2016,
aprovados por unanimidade, com seus respectivos 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, 02 de maio de 2016.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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