ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 08.09.2014

ATA Nº 27/2014
Aos oito dias do mês de setembro 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, Marcelo Ferraz, Marta Dalla Favera, Nelson Santos, Odilo
Stefanello e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos,
cumprimentou os presentes e determinou a leitura da Ata n.º 26/2014, da Sessão
Ordinária realizada dia primeiro de setembro de dois mil e quatorze, aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário Ver. Jossandro Marion leu Of. Circ.
Gab. Pref. n.º 11/2014; Convite da Secretaria de Educação – Reunião sobre o
Plano Municipal de Educação; Edital de Audiência Pública – apresentação da
LDO 2015 e Edital n.º 07/2014 – Audiência Pública para demonstração do
cumprimento das Metas Fiscais/2º Quadrimestre 2014. À Mesa, foram
apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 58/2014: Autoriza
contratação temporária de excepcional interesse público. Do Legislativo
Municipal: De Todos os Vereadores: Moção n.º 10/2014: Moção de Apoio: À
aprovação do Projeto de Emenda a Constituição Estadual n.º 230/2013 – AL/RS.
No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, se manifestou na Tribuna, o Ver.
ODILO STEFANELLO. Agradeceu o Secretário de Obras Narciso e o Senhor
Prefeito, por terem atendido seu pedido de reforma de uma pinguela, assim como
mais algumas, destacando ser importante fazer bem feito, para maior durabilidade
e aproveitamento do dinheiro público. Após, usou a Tribuna o Ver. NELSON
SANTOS. Agradeceu a oportunidade, destacando ter aprendido muito com os
colegas. Estão aqui para criticar e ajudar o Prefeito para o município ter
realizações. Reforçou para que seus pedidos na Linha Rigon sejam realizados
através da Secretaria de Obras. Com a passagem do dia da pátria, deixou seu
abraço a todos os brasileiros, desejando que possamos honrar o Brasil. Agradeceu
o Presidente de seu partido, o Secretário Narciso e demais colegas pela
oportunidade, destacando estar à disposição. Continuando, fez uso da Tribuna a
Ver.ª MARTA DALLA FAVERA. Reportou-se ao ocorrido na cidade, há poucos
dias, sobre charlatanismo, curandeirismo, exercício ilegal de medicina e venda de
medicamentos sem procedência, fato que vinha expondo a população ao risco,
pessoas iludidas por um senhor que se dizia médico, fazendo consultas por um
ano, com apenas curso de teologia e sem os alvarás de licenciamento e de saúde,
questionando: o quê o Prefeito diz disso? Frisou que não se culpa secretário, como
fizeram com o Narciso, na questão dos banheiros no estádio Pe. Burmann, pois o
mandatário principal é o Prefeito. Também questionou se os fiscais da Prefeitura
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estão na rua e o que acham do ocorrido, pois esse senhor cometeu um crime
hediondo, crime contra a saúde pública e a pessoa que colocou esse senhor no seu
estabelecimento não questionou de onde veio, se tinha diploma e era realmente
médico. Destacou ter sido procurada pelo Delegado Arigony, que pediu que mais
alguém falasse, destacando ter respaldo da Polícia Civil. Frisou que se deve
admirar de quem apoia uma criatura dessas e não se admirar de quem apoiou a
Ver. Marta, que apenas quer o bem de Nova Palma. Agradeceu o Nei Aléssio, do
PDT, pela força e apoio em ser correta na Casa, em conversa no jantar na
comunidade do Gramado, quando colocou que jamais alguém vai fazer, em
percentual, os votos que fez no Brasil e sabe que conquistou um por um.
Parabenizou o Delegado Arigoni, o Ademir Cargnelutti, o Silvio Rubin e a Ângela
Marquesan, que ganhou uma portaria de reconhecimento pelo trabalho de
investigação. Pediu que o Poder Público também tome uma providência e não só
ocupar a Polícia Civil. No ESPAÇO DE LÍDERES não houve inscritos. Na Ordem
do Dia, foi apreciada a Moção n.º 10/2014: Moção de Apoio, aprovada por
unanimidade. No Espaço das Explicações Pessoais não houve inscritos.
Concluindo, o Presidente Ver. Tiago Uliana questionou a alteração no horário da
próxima sessão, tendo a aprovação de todos para realização da Reunião das
Comissões às dezesseis horas e trinta minutos e a Sessão Ordinária às dezessete
horas, em razão da realização da Sessão Solene de entrega da Distinção Destaque
Tradicionalista. Também questionou a apresentação de moção de apoio à
inconformidade da Lei Complementar n.º 14.376/2013, tendo a concordância de
todos. Agradeceu a presença da Suplente de Vereadora Eloisa Uliana, do
Secretário Narciso, do Presidente do Sindicato dos Servidores Beto Redin, da exVereadora Lisete e demais presentes, declarando encerrada a presente Sessão. Sala
das Sessões, Nova Palma, 08 de setembro de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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