ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 03.08.2015
ATA Nº 23/2015
Aos três dias do mês de agosto de dois mil e quinze, 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, Marta Dalla Favera, 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 22/2015, da Sessão
Ordinária realizada dia treze de julho de dois mil e quinze, sendo aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu o Of.
Gab. Pref. n.º 258/2015 – Resposta do Pedido de Informações – Proposição n.º
40/2015; Of. Gab. Pref. n.º 270/2015 – Relatório SIAPC/PAD 3º Bimestre e Of.
Gab. Presidente n.º 079/2015 – Repasse do duodécimo. À Mesa, foram
apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 28/2015: Institui o
turno único para o funcionamento do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei
n.º 29/2015: Autoriza o Prefeito Municipal conceder subvenção à Associação
Comercial, Industrial e de Serviços de Nova Palma. Projeto de Lei n.º 30/2015:
Autoriza o Poder Executivo abrir crédito especial com recursos oriundos do
Ministério das Cidades e próprios do município. Do Legislativo Municipal: Do
Ver. Jossandro Marion: Proposição n.º 45/2015: Pedido de Providências: Que
o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Trânsito, providencie o
patrolamento das estradas no Comércio, Linha dos Stefanello, Linha dos Cargnin
e Linha dos Dalla Nora. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da
Tribuna o Ver. JÚLIO DELLA MÉA. Cumprimentou os presentes e solicitou
envio de moção de parabenização a Sociedade Esportiva e Cultural Cruzeiro, de
Vila Cruz, que se sagrou campeã em quatro disputas, inclusive no municipal de
campo. Ressaltou que, apesar de ser uma época de muitos problemas e uma fase
ruim que o Brasil passa, tivemos várias atividades no município, comemorando os
cinquenta e cinco anos, destacando ter certeza que tivemos muitos avanços e
coisas boas em Nova Palma, em função da honestidade e trabalho sério e para
todos, sendo um compromisso muito grande para quem está administrando o
dinheiro que é de todos. Parabenizou a Administração pela inauguração da rota
das esculturas, ressaltando que será um crescimento positivo para toda a Quarta
Colônia. Também agradeceu a Administração que, em poucos dias, iniciará mais
um trecho de calçamento na comunidade de Vila Cruz, resultado de um trabalho
sério. Finalizou colocando a importância de se esforçarem e ajudarem o
município. Em seguida, se manifestou o Ver. JOÃO ALBERTO GHISLENI.
Cumprimentou os presentes e associou-se ao pedido de parabenização a Entidade
Cruzeiro, de Vila Cruz, que foi brilhante no campeonato, e sugeriu que também se
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envie, em nome da Casa, a parabenização às outras equipes, ao Novapalmense,
com um título e o Cruzeiro do Caemborá. Registrou o problema que estamos
enfrentando em praticamente todo Estado, oriundos do pós-incêndio na Kiss,
citando o caso do empresário Heriberto Pesamosca, que tem uma firma de
produção de telhas, em Santa Maria, mas está parada há um ano, em função de
exigências, que já foram cumpridas, mas os bombeiros não tiveram tempo de
conferir. Em Nova Palma, o mesmo empresário abriu outra firma, com produtos
de cimentos, que abrigaria cento e trinta funcionários, mas recebeu uma licença
provisória, que já venceu e há noventa dias cobra o órgão fiscalizador, para tornar
a licença definitiva, mas o pessoal não tem combustível, veículo ou gente para
fazer a inspeção, pedindo que o referido assunto seja levado ao Prefeito, pois se o
problema é veículo, o empresário se dispõe a buscá-los. Lembrou da lei, aprovada
em dois mil e sete, que institui o dia dezoito de julho como dia de luta e prevenção
contra o câncer de mama, marcado com ações e campanhas, registrando que teve a
informação da professora Luísa Grendene, que houve quarenta e nove por cento de
diminuição de morte por incidência de câncer no município e cobrou que a data
passou em branco, sem nenhuma atividade. Sugeriu que, enquanto Câmara, não
deixem passar essa data no próximo ano. Também registrou sua preocupação com
a demora na questão da dragagem do Arroio Portela e do Rio Soturno, pois o
arroio está destruindo uma área do camping no balneário e o Soturno ameaçando
fazer desabar o Estádio Pe. Burmann, bem como as residências na Linha do
Soturno, por estar fora de seu leito. Continuando, fez uso da Tribuna o Ver.
JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os presentes e justificou seu pedido de
providências, destacando a necessidade da recuperação das estradas que foram
danificadas nas últimas chuvas. Pediu ao Líder do Governo, Ver. Tiago, que leve
ao Secretário de Obras o pedido de melhorias na estrada de acesso a propriedade
do Sr. Geraldino Stefanello, pois o caminhão do leite tem dificuldade de fazer a
coleta, assim como no acesso a propriedade do Sr. Hélio Dalla Nora, em Linha
Duas, que necessita de cascalhamento. Registrou que a Bancada do PMDB é
favorável a aprovação do projeto de lei n.º 28, que institui turno único. Pediu que
respeitassem a Câmara, pois desde a semana passada, a administração vem
comunicando na rádio, que a partir de hoje estaria em turno único, sem o projeto
ter sido aprovado. Entendem e sabem da situação financeira, mas se não entrassem
em entendimento em votar hoje, e como não tem efeito retroativo, amanhã os
servidores teriam que voltar ao turno normal. Registrou estar acompanhando as
inúmeras greves que estão querendo se instalar, principalmente os Professores,
Polícia Civil e Brigada Militar, em função da proposta do governo de parcelar o
salário. Frisou que o Estado, que era exemplo para o Brasil, virou vergonha, mas
sabe-se que a situação não é de agora e sim de muitos anos, onde se gasta mais do
que se arrecada. Considerou revoltante ver o gabinete dos Deputados, com excesso
de assessores, pedindo aos colegas Vereadores que cobrem de seus Deputados o
exemplo. No ESPAÇO DE LÍDERES, se manifestou o Ver. TIAGO ULIANA.
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Agradeceu a compreensão dos colegas Vereadores ao concordarem em votar o
projeto de lei, que solicita autorização para turno único no Executivo Municipal.
Lembrou que, quando oposição, cobrou várias vezes o porquê da antecipação do
turno único, pois os tempos eram outros e agora a crise está ai e se agrava a cada
dia. Justificou a vinda do projeto somente agora, para não convocar uma sessão
extraordinária no recesso. Não tira razão do Ver. Jossandro nas colocações, mas
acha que a intenção do Executivo foi não pegar a população despreparada e chegar
à Prefeitura à tarde e achar fechada. Registrou os projetos que entraram no dia de
hoje, um de abertura de crédito, sendo uma emenda do Deputado Paulo Pimenta,
para calçamento de ruas, agradecendo o mesmo e o Partido dos Trabalhadores e o
outro projeto que é o repasse financeiro para ajudar na realização da feira, em São
Francisco, em parceria com a Câmara. Registrou seu sentimento, pela Câmara ter
contrato com dois veículos de comunicação, Comunitária de Nova Palma e São
Roque, e passou toda a semana do município e não deu nenhuma entrevista nessas
rádios, somente na Rádio Integração, que nem contrato com a Câmara tem.
Cobrou consideração com os Vereadores, pois queria ter parabenizado o
município pelos cinquenta e cinco anos. Na Ordem do Dia foi apreciado o
Projeto de Lei do Executivo n.º 28/2015, em Regime de Urgência, aprovado por
unanimidade, com seu parecer. 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, 03 de agosto de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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