ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 06.06.2016
ATA Nº 17/2016
Aos seis dias do mês de junho 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: Eloisa Uliana, João Alberto Ghisleni,
Jossandro Marion, Júlio Della Méa, Marcelo Ferraz, Odilo Stefanello, Tiago
Uliana e Valdemir Rossato. O Sr. Presidente declarou aberto os trabalhos,
cumprimentou os presentes, dando as boas vindas a Vereadora Eloisa e colocou
em apreciação a Ata n.º 16/2016, da Sessão Ordinária realizada dia trinta de maio
de dois mil e dezesseis, aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário,
Ver. João Alberto Ghisleni leu Of. Gab. Pref. n.º 162/2016 – Movimentação
financeira do mês de maio de 2016, Of. n.º 1075/2016/GIGOV Santa Maria/ Caixa
Econômica Federal – Crédito de Recursos Financeiros e Of. n.º
1254/2016/GIGOV Santa Maria/ Caixa Econômica Federal – Crédito de Recursos
Financeiros. À Mesa, foram apresentados: Do Legislativo Municipal: Do Ver.
Marcelo Ferraz: Proposição n.º 34/2016: Pedido de Providências: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie a
substituição do local da boca de lobo, ao lado da residência do Sr. Leandro
Moro, na Rua José Barrichelo. Proposição n.º 35/2016: Pedido de Providências:
Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie o
saneamento de um trecho na Rua Luciano Descovi, que se encontra a céu aberto.
No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. TIAGO
ULIANA. Cumprimentou os presentes e deu as boas vindas à colega Vereadora
Eloisa, colocando-se a disposição da mesma. Registrou que na próxima Sessão a
Vereadora assumirá a Liderança de Governo, destacando ser uma opção de Sua
Excelência, pois sua atividade profissional tem tomado certo tempo e não tem
conseguido conciliar com sua atividade política, sendo que a liderança exige mais
tempo de ir atrás dos projetos e dar retorno aos Vereadores, nos seus pedidos e
ideias. Frisou que procurou dar o máximo de atenção a todos os Vereadores,
colocando-se à disposição. Reportou-se a questão do abigeato no interior do
município, registrando que foi convidado pelo soldado Quelotti, sábado pela
manhã, para ir até a Brigada Militar e, em conjunto, definirem ações para
amenizar essa questão, pois no final se semana, mais um produtor teve rezes
abatidas. A preocupação vai além do prejuízo, pois não é abatido para consumo da
pessoa e sim para comercialização em outro lugar, que não é no município, pois
tem certeza da autenticidade dos estabelecimentos. Tem alguém dando respaldo,
transportando e comercializando, provavelmente uma quadrilha esteja agindo no
município, sugerindo que uma comissão de Vereadores vá conversar com o
Tenente Martins, em Faxinal do Soturno, e após fazer uma reunião aqui na Casa,
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com Vereadores, as forças vivas e os Presidentes de cada comunidade do interior,
juntamente com os órgãos de segurança e até o Ministério Público. Importante
debaterem e passar algumas coordenadas para esses Presidentes, para motivarem
os produtores a registrarem ocorrência, para que as estatísticas aumentem e chame
a atenção dos órgãos de segurança. Destacou ser importante avisar a Brigada
Militar, quando ocorrer movimentação em horário estranho, considerando, se
colocando a disposição, para uma investigação mais ampla de quem está fazendo
esses abates e para onde está indo essa carne, contando com o apoio de todos os
colegas. Na oportunidade, o Sr. Presidente Ver. Expedito destacou que irão
conversar e se organizar para ver o quê fazer. Em seguida, se manifestou a Ver.ª
ELOISA ULIANA. Cumprimentou os presentes e registrou a satisfação de
retornar a Casa, durante a licença do Ver. Narciso, agradecendo a Bancada pela
oportunidade de ocupar uma cadeira no Legislativo, Poder onde passam as
decisões mais importantes do município. Relatou que nos últimos anos, enquanto
desempenhou a função de Coordenadora de Comunicação Social no Executivo,
pode acompanhar o que a Administração Municipal tem feito em prol do
desenvolvimento do município e da dedicação em melhorar nas diversas áreas,
mesmo com todas as dificuldades. Ressaltou que, conhecedora da Administração
internamente, tem segurança em defendê-la, pois sabe da seriedade, especialmente
a pessoa do Prefeito, que tem conduzido o município, colocando-se a disposição
de todos. Referente à questão do abigeato, acredita que poderiam ter inicialmente
a reunião interna sugerida pelo Ver. Tiago e depois expandir essa rede, pois se o
produto está sendo comercializado em outro município, é por que talvez esteja
faltando fiscalização nesses locais, e em rede, possam encontrar para onde está
indo o produto. Finalizando o espaço, se manifestou o Ver. JOSSANDRO
MARION. Cumprimentou os presentes e deu as boas vindas à colega Eloisa,
destacando ser importante a presença feminina na Casa, pois engrandece os
trabalhos. Em relação à questão do abigeato, que é um problema em vários
municípios da região, se colocou a disposição, destacando que muitas questões de
segurança, que foram resolvidas, se dá pela atuação e cobrança da Câmara, e nessa
não podem se omitir, pois é um crime que repercute, pois essa carne não é
fiscalizada pelos órgãos responsáveis, podendo ser até imprópria para o consumo.
Destacou ser importante a população denunciar e registrar ocorrência, pois é
através da denúncia que aumenta as estatísticas e assim os meios de fiscalização
controlam como está a situação, quem sabe até com uma força tarefa. Registrou
que, antes da sessão, discutiram a questão dos salários para a próxima legislatura,
reforçando seu pensamento de se manter o salário da forma como está sendo hoje,
dos Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, pela questão financeira,
onde a arrecadação está cada vez menor e pela ética, mostrar que não estão por
interesse em salário e sim para ajudar o município, considerando justo o que
ganham, por ser um cargo de muita responsabilidade. Criticou os Prefeitos, pois é
muito difícil valorizarem o trabalho da Câmara, sabendo que tudo que fazem passa
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pela autorização dos Vereadores. No ESPAÇO DE LÍDERES, não houve inscritos.
Na Ordem do Dia não houve votação. No Espaço das Explicações Pessoais,
também não houve inscritos. Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto
reforçou a solicitação para que todos os Vereadores providenciem a entrega da
declaração de bens e agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a
presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 06 de junho de 2016.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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