ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 07.07.2014

ATA Nº 20/2014
Aos sete dias do mês de julho 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 saudou a presença do Ex-Vereador de Dona
Francisca Betinho Fantinel, Presidente da Juventude Estadual do PMDB. Em
seguida, determinou a leitura da Ata n.º 19/2014, da Sessão Ordinária realizada dia
trinta de junho de dois mil e quatorze, aprovada por unanimidade. À Mesa, foram
apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 48/2014: Autoriza o
Prefeito Municipal conceder subvenção à Associação Comercial, Industrial e de
Serviços de Nova Palma, e dá outras providências. Projeto de Lei n.º 49/2014:
Autoriza o Poder Executivo abrir crédito especial no valor de R$ 1.054.483,92,
com recursos oriundos do Convênio n.º 2124/2014 – Prefeitura/Metroplan e
próprios do município. Projeto de Lei n.º 50/2014: Autoriza o Poder Executivo
abrir crédito especial no valor de R$ 49.655,26, com recursos oriundos da
Secretaria de Desenvolvimento Rural Pesca e Cooperativismo, e próprios do
município. Projeto de Lei n.º 51/2014: Autoriza o Poder Executivo abrir crédito
especial no valor de R$ 51.233,75, com recursos oriundos do Convênio n.º
66/2014, com a Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e próprios
do município. Do Legislativo Municipal: do Ver. Marcelo Ferraz: Proposição
n.º 31/2014: Pedido de Informações: Que o Poder Executivo Municipal forneça
cópia do processo licitatório da empresa que realizou o projeto do asfalto no
perímetro urbano. Proposição n.º 32/2014: Pedido de Informações: Que o
Poder Executivo Municipal forneça cópia do projeto do loteamento do Horto
Florestal e do licenciamento ambiental. Proposição n.º 33/2014: Pedido de
Informações: Que o Poder Executivo Municipal forneça cópia do processo
licitatório da reforma na quadra da Praça Central. Proposição n.º 34/2014:
Pedido de Informações: Que o Poder Executivo Municipal forneça cópia do
parecer de um profissional da Prefeitura, declarando que as ruas que serão
asfaltadas possuem infraestrutura capaz de receber o recapeamento asfáltico.
Proposição n.º 35/2014: Pedido de Informações: Que o Poder Executivo
Municipal forneça cópia do processo de compra e escritura pública, memorial
descritivo e planta da área do Distrito Industrial. De Todos os Vereadores:
Moção n.º 06/2014: Moção de Pesar: Aos Familiares da Sr.ª Lídia Bertoldo
Aléssio, pelo seu falecimento, ocorrido dia 27 de junho, em Nova Palma. Moção
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n.º 07/2014: Moção de Pesar: Aos Familiares do Sr. Florindo Gerônimo
Rossato, pelo seu falecimento, ocorrido dia 29 de junho. No ESPAÇO DO
GRANDE EXPEDIENTE, se manifestou na Tribuna, o Ver. JOÃO ALBERTO
GHISLENI. Cumprimentou os presentes e registrou a alegria de receber nesta
Casa o ex-Vereador, atual Coordenador do Gabinete do Deputado Perondi e
Presidente da Juventude Estadual do PMDB, Beto Fantinel e também o amigo
José Antônio Pereira. Destacou ter ouvido atentamente a explanação do Presidente
da ACIS Adriano Vestena e do Sr. Prefeito, em relação a Feira Municipal,
frisando que o evento poderá ser um divisor de águas no município, mas cabe a
cada um vestir a camisa do evento e fazer sua parte, ajudando na divulgação e
valorização do mesmo, se colocando à disposição. Assumiu os trabalhos a VicePresidente Ver.ª Marta Dalla Favera, para se manifestar na Tribuna o Presidente
Ver. TIAGO ULIANA, que saudou os presentes e justificou o projeto de lei do
Legislativo, que institui homenagem a servidores públicos do município, destaque
em tempo de serviço, pedindo o apoio dos colegas Vereadores na aprovação do
mesmo. Entende que a Câmara deve ter um papel mais participativo na
comunidade, agradecendo a Assessora Jurídica pela pesquisa e elaboração do
projeto. Destacou ser uma homenagem simples, mas que valoriza os serviços
prestados ao longo dos anos para a comunidade, citando o nome dos servidores
que receberão o Troféu Honra ao Mérito, sendo: Alex Júnior Canzian – saúde;
Odila Binotto Rossato – educação, Dilmar Luiz Ivo do Santos - obras e Mauro
Cancian – Administrativo, que será entregue no dia vinte e cinco de julho,
convidando todos os colegas para prestigiarem o evento, incluso na Semana do
Município. Agradeceu a sugestão do Ver. João Alberto, para realização de uma
palestra de capacitação, destacando que Câmara promoverá dia vinte e seis de
julho, dentro das comemorações do aniversário do município, com o tema:
captação de recursos na área esportiva e terá como palestrante um ex-funcionário
da FUNDERGS, convidando a todos para participarem. Frisou ser importante a
busca desses recursos e proporcionar a todas as entidades esportivas do município
essa capacitação. Reassumindo os trabalhos, Presidente Tiago Uliana passou a
palavra ao Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO, que fez uso da Tribuna.
Cumprimentou os presentes e respondeu o questionamento do Ver. Jossandro
Marion da sessão passada, sobre o fechamento da escola de Novo Paraíso,
destacando ter conversado com a Secretária de Educação Neusa, e a mesma
explicou que a escola tinha cinco alunos matriculados e dois professores, que
também realizavam a trabalho de limpeza e merenda, havia mais alunos, mas
optaram por estudar em outras escolas. A Secretaria entendeu que seria viável e
proveitoso para alunos virem para a cidade no transporte escolar e os professores
contribuir para a abertura da escola infantil. Informou que a Administração
pretende futuramente concertar o prédio e fazer uma escola agrícola, dando a
oportunidade aos filhos de agricultores, para se especializarem. Frisou estar
orgulhoso da Administração devido à última conquista, que após ter enviado
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projeto bem elaborado, o Governador Tarso destinou recursos para asfaltamento,
no valor de aproximadamente novecentos mil reais, a fundo perdido, com uma
contrapartida do munícipio de cento e cinquenta e oito mil reais. Sempre sonhou
em ver a cidade asfaltada e grande parte dela será a curto prazo. Ficou feliz em ver
o entrosamento da ACIS com o Poder Executivo e a Câmara, destacando que se
percebe a intenção de terem um congraçamento maior com a indústria e o
comércio, possibilitando alavancar a cidade e a autoestima dos comerciantes,
cumprimentando os mesmos. Registrou que a verba para asfaltamento não
atrapalhará o calçamento na cidade, destacado a continuidade dos trabalhos no
Habitar Raimundo Aléssio, na Rua Isidoro Rossato e até a Durabile, onde
beneficiará o Habitar da Linha Rigon, assim como em Vila Cruz e Caemborá, que
também estão recebendo o calçamento. Frisou que o Executivo está fazendo sua
parte, assim como os Vereadores e a comunidade continuará apoiando e dando
suporte para que as coisas aconteçam e Nova Palma se desenvolva, importante
terem parado com brigas políticas e pensarem na comunidade, que está acima de
tudo. Destacou que não se envergonha de seu partido, sendo importante se
juntarem e verem o que é bom para o município, pois o quê fica são as ações.
Finalizando, se manifestou o Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os
presentes e destacou que a Feira Municipal, com certeza será um marco histórico
no município, registrando que a Bancada do PMDB é favorável ao projeto, por
entender da necessidade de uma feira dessa magnitude, que valorize as empresas,
concordando não ser gasto e sim investimento, possibilitando as empresas
mostrem seu trabalho para fora da região. Registrou que à chuva dos últimos dias
prejudicou muito as estradas do interior, principalmente as secundárias, e houve
dificuldades para realizar o transporte escolar, pedindo que se coloque cascalho
nos pontos mais críticos, pois foi cobrado. Registrou que Sua Bancada é favorável
ao projeto de lei do Executivo n.º 47 e projeto de lei do Legislativo n.º 04, que
serão apreciados na sessão de hoje. Com relação à resposta sobre a escola de Novo
Paraíso registrada pelo Ver. Expedito, destacou que a Secretária mentiu, pois
acompanhou desde o início, explicando que as crianças não se matricularam pelo
fato de que a escola não iria abrir e não como a Secretária falou que teve poucas
crianças que procuraram a escola. Agradeceu a preocupação do Ver. Expedito em
buscar atender as solicitações dos Vereadores. No ESPAÇO DE LÍDERES se
manifestou o Ver. MARCELO FERRAZ. Justificou sua ausência na Sessão
passada, destacando ter muito carinho pela comunidade de Novo Paraíso, mas
como ganhou uma credencial, optou por assistir a um jogo da Copa entre
Alemanha e Argélia, oportunidade única na vida. Frisou ter conversado com
pessoas da comunidade, oportunidade em que se colocou à disposição.
Continuando, parabenizou os colorados, destacando que o Estádio Beira Rio ficou
muito lindo, assim como o evento, sem palavras para descrever o que presenciou.
Com relação a comentários que vem acontecendo, lembrou que na sessão em Vila
Cruz fez comentários com relação ao aumento do IPTU ou adequação da planta de
03

valores e citou o nome de funcionários, como já fez em outras sessões, mas
naquela oportunidade citou o nome do Edgar Aléssio, mas chegou até ele alguns
comentários, por pessoas da Administração, que o deixaram aborrecido. Destacou
que o mesmo sempre foi e será grande funcionário exemplar no município e ele
nunca foi contra o aumento ou adequação do IPTU, pois como membros do
Controle Interno procuram ter diálogo com os Prefeitos e se estivesse errado,
fariam o apontamento. Destacou ser favorável aos projetos que serão votados na
sessão de hoje, assim como favorável ao repasse do município para a ACIS
realizar a Feira Municipal, que certamente será um sucesso. Frisou ter ficado
contente com o valor conseguido junto ao Governo, destacando que nunca foi
contra o asfalto no município e sim contra a maneira como o projeto iria ser
executado e essa conquista mostra a competência, principalmente de quem fez o
projeto. Na Ordem do Dia, foram apreciados: Projeto de Lei do Executivo n.º
47/2014 e Projeto de Lei do Legislativo n.º 04/2014, aprovados por
unanimidade, com seus respectivos pareceres. No Espaço das Explicações
Pessoais usou da palavra Ver. Expedito Librelotto sabe das dificuldades nas
estradas, por ser uma época difícil, destacando que a Secretaria de Obras trabalhou
o dia todo na região de Novo Paraíso, mas não conseguiram resolver tudo.
Reportou-se a colocação do Ver. Jossandro em relação à Secretária de Educação
quando disse que a mesma mentiu, considerando uma palavra meia forte, respeita
os dois e talvez haja um mal entendido, mas buscará informações e se realmente
isso aconteceu, a confiança vai embora, pois não quer vir a tribuna e falar coisas
que não são verdade, destacando ser importante o entendimento e esclarecimento.
Agradeceu o apoio das Bancadas sendo favoráveis ao projeto de subvenção a
ACIS, demonstrando que estão imbuídos novamente. Concluindo, o Presidente
Ver. Tiago agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão.
Sala das Sessões, Nova Palma, 07 de julho de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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