ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 04.08.2014

ATA Nº 22/2014
Aos quatro dias do mês de agosto 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, Júlio Della Méa, Marcelo Ferraz, Marta Dalla Favera, Odilo
Stefanello e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos,
cumprimentou os presentes e determinou a leitura da Ata n.º 21/2014, da Sessão
Ordinária realizada dia quatorze de julho de dois mil e quatorze, aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário Ver. Jossandro Marion leu Of. Gab.
Pref. n.º 251/2014 – Encaminhamento do PAD e Pedido de Licença do Ver. Júlio
Della Méa, para tratar de interesse particular por trinta dias. As demais
correspondências ficaram a disposição dos Vereadores. À Mesa, foram
apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 54/2014: Altera o
prazo de validade da Certidão Negativa de Débito. Do Legislativo Municipal:
Do Ver. Jossandro Marion: Proposição n.º 36/2014: Pedido de Providências:
Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Trânsito,
providencie a recuperação das estradas no Comércio, Gramado, Linha dos
Cargnin, Linha dos Dalla Nora, Novo Paraíso, Linha dos Pegoraro e entrada das
propriedades dos Senhores Nelson Scapin e Alcides Scapin, na comunidade do
Gramado. Proposição n.º 37/2014: Pedido de Providências: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras e Trânsito, providencie a substituição
de lâmpada pública em frente à residência do Sr. André Pegoraro, na Rua Duque
de Caxias e em frente à residência do Sr. Milvo Cancian, na Av. Osvaldo Cruz.
No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna, o Ver.
ODILO STEFANELLO. Registrou ter participado da Semana do Município,
apreciando as festividades, como inaugurações, benção das máquinas conseguidas
neste mandato e reabertura de ruas na cidade, destacando que todo município está
de parabéns por tudo que já conseguiu nesse um ano e meio. Frisou que as verbas
vindas estão sendo bem aproveitadas e registrou que, no dia de hoje, chegou o rolo
compactador, que ajudará na realização de calçamento de ruas e para o próximo
ano terão mais coisas para inaugurar e comemorar. Após, se manifestou na
Tribuna, a Ver.ª MARTA DALLA FAVERA. Solicitou ao Líder do Governo,
Ver. Expedito, que leve ao conhecimento do Prefeito e a Secretaria de Saúde o
pedido de adaptação de um corrimão no ônibus que leva pessoas idosas e doentes
para Santa Maria, para auxiliá-los nas escadas, sendo um pedido de várias pessoas.
Agradeceu, em especial o Deputado Luiz Carlos Heinze, que se empenhou para
trazer o rolo compactador para Nova Palma, assim como a Presidente Dilma, que
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tem enviado várias máquinas. Destacou ser preciso mão de obra e vontade de
trabalhar, não adianta só ter máquinas. Referiu-se ao pedido do Ver. Jossandro,
para concerto de várias estradas, destacando ser preocupante, mas confia no
Secretário Narciso e seu ajudante Beto. Pediu ao Prefeito que saia da cadeira e vá
ver as estradas, construções e obras, para ficar a par do que está acontecendo no
município, pois os empregados precisam de patrão bom, para as coisas
funcionarem. Registrou ter sido procurada pelo Sr. Névio Bellé Cancian, ao se
fazer presente no velório do Sr. Elizeu Zasso, e o mesmo pediu, assim como já
havia feito ao Ver. Expedito, a apresentação de projeto denominando Aurelio
Victorino Cancian, o Posto de Saúde da Sede, em homenagem a seu pai. Registrou
que, em fevereiro de dois mil e onze, o Sr. Névio já havia lhe enviado
correspondência informando da tramitação desse projeto na Casa. Em aparte, Ver.
João Alberto Ghisleni registrou existir na Casa uma indicação do Ver. Jossandro e
sugeriu aos colegas que o projeto seja feito em nome de todos os Vereadores, para
ficar na história, pois o Sr. Aurelio tem uma bonita história, trabalhou no Hospital,
ajudando os médicos da época. Também temos os primeiros Vereadores da
Câmara, que poderiam ser homenageados, com nomes de ruas e obras, pois
fizeram muito por Nova Palma. Em aparte, Ver. Odilo registrou que o Sr. Aurelio
trabalhou no hospital antes da vinda das irmãs, bem antes de surgir o Posto de
Saúde, sendo preciso rever o pedido. Continuando, Ver.ª Marta reforçou que o
pedido seja em nome de todos os Vereadores, independente de ser projeto ou
indicação. Continuando, usou a Tribuna Ver. JOSSANDRO MARION.
Justificou seus pedidos de providências, ressaltando que as estradas precisam de
recuperação urgente, pois é preocupante a situação em que se encontram, sendo a
grande maioria e relatou que o morador Vicente Pegoraro colocou cargas de
pedras, com a plataforma do trator, na estrada que estava sem condições. Frisou
que o pedido para troca de lâmpadas também se faz necessário. Na questão da
homenagem, registrou que em dois mil dez, quando era Presidente, foi procurado
pelo Sr. Névio Cancian, que trouxe um histórico, para que apresentasse um projeto
denominando o Posto de Saúde da sede em homenagem a seu pai Aurelio
Cancian, e também por sugestão do Ver. Gilson Descovi, sendo um pedido do Pe.
Luizinho, o mesmo foi apresentado na Casa, mas sentiu que havia Vereadores
contra, pedindo o arquivamento. Frisou ser justa e devem fazer a homenagem,
assim como para outras pessoas que trabalharam e se dedicaram para o município.
Lembrou ter encaminhado projetos para nomear ruas e ainda se têm muitas sem
nome e projeto nomeando o Posto de Saúde de Vila Cruz, sugerindo nova
reinauguração, com colocação de placa, por ser merecida a homenagem a Cenira
Della Méa Facco, pelo trabalho voluntário que realizou naquela comunidade e
região. Reforçou ser importante debaterem o assunto. Finalizando, fez uso da
Tribuna, Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO. Como Líder do Governo, respondeu
alguns questionamentos, esclarecendo que na questão da não valorização dos
funcionários do CPG, levantada pela Ver.ª Marta Dalla Favera, Sua Excelência
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falou com o Prefeito, que relatou ser um pedido da direção do Circolo Venetto,
por achar melhor desvincular os funcionários da Administração e a Prefeitura, em
contrapartida, repassa quatro mil e quinhentos reais mensais, para pagar os dois
funcionários e despesas com água, luz e telefone, tudo administrado pelo Circolo
Venetto, que é quem faz o acerto com os funcionários. Em aparte, Ver. Marcelo
destacou que participou de reuniões do Circolo Venetto e a Senhora Nelli, que
presidiu por várias vezes, era contra a desvinculação. Continuando, Ver. Expedito
comentou sobre o Posto de Saúde, questão também levantada pela Ver.ª Marta.
Registrou que foi até a Secretária de Saúde Lidiane, se achou melhor que ela
venha fazer os esclarecimentos na próxima sessão e dar explicações, pedindo aos
colegas para se organizarem nas perguntas que devem ser feitas. Sobre o
desmoronamento no Rio Portela, fundos do Banco do Brasil, registrado pelo Ver.
Jossandro, falou com o Prefeito, que também se mostrou preocupado com a
situação, um problema de longo tempo, já afundaram o leito do rio com a draga,
para maior vazão de água. Frisou que o problema não deve ser resolvido só pela
administração e sim através de decisão em conjunto, moradores e administração,
sugerindo que se forme uma comissão de moradores para juntos encontrar uma
solução. Sobre o fechamento da Escola em Novo Paraíso, falou com a Secretária
de Educação e ela mostrou que tinha cinco alunos matriculados, tentou entrar
contato e aguarda para uma conversa de esclarecimento, amigável. O problema
das estradas é muito sério, mas o tempo não tem ajudado, terá que andar mais
ligeiro, destacando ser oportuno o pedido do Ver. Jossandro. No ESPAÇO DE
LÍDERES se manifestou o Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO. Destacou que a
recuperação das estradas será realizada assim que o tempo firmar, pois contam
com o rolo compactador e três patrolas para o trabalho. Pediu envio de
correspondência parabenizando as Soberanas eleitas para representarem o
município, pela coragem de enfrentar a situação, destacando ser importante
valorizar essas pessoas. Congratula-se com a Ver.ª Marta no pedido para
homenagearem o Sr. Aurelio Cancian, registrando já ter dado entrada na Casa em
sete de julho, após uma pesquisa com algumas pessoas que concordaram com a
homenagem, por se tratar de uma pessoa que participou ativamente e
voluntariamente. Concordou que o pedido seja apresentado em conjunto com os
demais colegas, mas é importante estudarem o que é melhor e mais viável, se
nome de rua ou do Posto de Saúde. Em seguida, fez uso da palavra o Ver.
JOSSANDRO MARION. Parabenizou o Ver. Expedito por trazer resposta aos
questionamentos dos Vereadores. Reforçou ser preocupante a situação no Arroio
Portela, assim como próximo ao Sr. Cirilo Cerezer, com problema sério, devido
uma laje que tem no local. Na oportunidade, o Presidente Tiago registrou que será
realizada a detonação da mesma. Continuando, Ver. Jossandro frisou ser
importante a construção da barragem no Rio Portela, para terminar o problema
quando ocorrer enchentes, deixando um canal para passar somente a quantidade de
água que caiba no leito do rio, obra esta que não custa muito caro. Lembrou que
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uma solução seria a construção de um muro com pneus, para resolver o problema
nos fundos do Banco do Brasil, destacando que, em alguns lugares, deu certo e
funciona. Registrou que o Presidente Tiago levantou a questão de entrarem com
projeto para solucionar o problema na Rua Almirante Tamandaré e fazer mão
única em frente ao colégio Tiradentes. Na Ordem do Dia, foi apreciado o Pedido
de Licença do Ver. Júlio Della Méa, que foi aprovado por unanimidade. No
Espaço das Explicações Pessoais fez uso da palavra Ver.ª Marta Dalla Favera.
Disse ao Líder Expedito que Sua Excelência pediu solução e não explicação da
Secretária de Saúde, pois já sabe o que ela vai dizer. Destacou ser Vereadora e
deve fiscalizar e cobrar, assim como ficar ao lado do povo. Os cidadãos estão indo
em Sua casa pedir solução para o Posto de Saúde. Sugeriu que a Secretária vá à
imprensa e se explique para o povo. Secretários são para trabalhar e ser mandado,
pois estão ganhando e não é pouco. Não está contra a Secretária, apenas quer
solução, ressaltando estar indignada de querer vir dar resposta a Sua Excelência.
Não fará pergunta a ela, mas o que está acontecendo no Posto de Saúde é falta de
pulso firme da Secretária, com muitas pessoas reclamando. Liga para o Vice Beto,
nem valorizado é, liga para o Prefeito e ele não atende, não tem diálogo com o
mesmo, que até ordenou a um Secretário que tudo que a Ver.ª Marta pedir não é
para fazer. Destacou que povo está do lado de quem está atendo e fiscaliza e não
de quem não fala, mas considera que às vezes o povo é ingrato e quanto mais se
faz, mais quer. Em seguida, Ver. Jossandro Marion reforçou que devem
esquecer um pouco o Executivo e pensar mais no Legislativo, devem cobrar sim,
pois estão mais direto e em contato com a população e sabem das necessidades e
carências da comunidade. Importante trazer os problemas e também soluções. Na
questão da Escola de Novo Paraíso, tem certeza que a Secretária mentiu, que não é
como ela falou o motivo do fechamento, mas concorda em conversar com ela.
Devem lutar para um dia funcionar de novo e não fechar mais nenhuma,
registrando as dificuldades que as crianças passam para se deslocarem cedo da
manhã para estudar. Sugeriu a vinda do Secretário de Obras Narciso nesta Casa,
para dialogarem e ver o cronograma em relação às estradas. Na questão do CPG,
registrou que, quando veio projeto para Câmara, conversou com pessoas do
Circolo Veneto e eles eram favoráveis ao projeto. Concluindo, o Presidente Ver.
Tiago Uliana informou que a sessão do dia vinte e cinco de agosto será na
comunidade de Linha Base e pediu a colaboração dos colegas para reforma do
salão comunitário de Linha Um, registrando a presença do presidente daquela
comunidade. Sugeriu que na reunião das comissões, após discussão dos projetos,
também discutam juntos as pessoas que possam ser homenageadas com nomes
para o ginásio, o posto de saúde e algumas ruas. Na questão da Rua Almirante
Tamandaré, rua da escola e depósito do mercado da CAMNPAL, é importante
acharem uma solução, devido o movimento de veículos nos horários de chegada e
saída dos alunos. Ver. Jossandro sugeriu criar um espaço para os ônibus
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estacionarem para carregar os alunos, de preferência atrás do colégio. Finalizando,
o Presidente Tiago agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente
Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 04 de agosto de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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