ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 09.06.2014

ATA Nº 16/2014
Aos nove dias do mês de junho 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, Guiomar Steffenello,
João Alberto Ghisleni, Jossandro Marion, Júlio Della Méa, Marcelo Ferraz,
Marta Dalla Favera e Odilo Stefanello. O Senhor Presidente declarou aberto os
trabalhos, cumprimentou os presentes e determinou a leitura da Ata n.º 15/2014,
da Sessão Ordinária Interiorizada realizada dia dois de junho de dois mil e
quatorze, aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário Ver. Jossandro
Marion leu a Resolução de Mesa nº 02/2014, que Recepciona o Decreto Municipal
nº 3.173, de 29 de maio de 2014 e Pedido de Licença Saúde do Ver. João Alberto
Ghisleni, pelo período de 15 dias. As demais correspondências ficaram a
disposição dos Vereadores. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo
Municipal: Projeto de Lei n.º 39/2014: Autoriza o Poder Executivo abrir crédito
especial no valor de R$ 50.000,00, com recursos oriundos do repasse efetuado
pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Projeto de Lei n.º 40/2014:
Autoriza o Poder Executivo abrir crédito especial no valor de R$ 114.487,56.
Projeto de Lei n.º 41/2014: Autoriza a contratação temporária de excepcional
interesse público. Projeto de Lei n.º 42/2014: Autoriza o Poder Executivo abrir
crédito especial no valor de R$ 367,47, com recursos oriundos do repasse
efetuado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Projeto de Lei n.º
43/2014: Autoriza o Poder Executivo abrir crédito especial no valor de R$
435.915,86, com recursos oriundos do contrato 785973/2013 - do Ministério das
Cidades e próprios do município. Do Legislativo Municipal: Da Ver.ª Guiomar
Maria Steffenello: Proposição nº 26/2014: Pedido de Providências: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Trânsito, providencie a
colocação de brita e concerto dos cordões na Avenida de Novo Paraíso. Do Ver.
Marcelo Ferraz: Proposição nº 27/2014: Pedido de Providências: Que o
Executivo Municipal providencie o concerto da barragem e suas cabeceiras, em
frente à propriedade dos Senhores Luiz e Amilton Baptaglin, na comunidade de
Linha Cinco. Do Ver. Jossandro Marion: Proposição nº 28/2014: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e
Trânsito, providencie o patrolamento das estradas do Comércio, Gramado, Linha
dos Cargnin, Linha dos Dalla Nora, Novo Paraíso, Linha dos Cocco e Linha dos
Pegoraro. Proposição nº 29/2014: Indicação: Que o Executivo Municipal estude
a possibilidade de construir uma pista de ciclismo e skate. No ESPAÇO DO
GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. João Alberto Ghisleni.
Saudou os presentes e destacou que no final de semana esteve participando da
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sétima e penúltima fase do curso de capacitação de combate a drogadição,
especialmente na questão do crack, destacando que hoje estão acontecendo
mudança de enfoque no combate as drogas, especialmente nas crianças abaixo dos
dez anos, citando vários enfoques para criar um filho responsável, pois quem mais
gosta de seu filho são os pais e não amigos, namorados, etc. Concluindo, ressaltou
que, se conseguirmos estabelecer esta relação com nossos filhos e nossos
dependentes, estaremos construindo a chance de vencer um pouco a drogadição,
especialmente o crack. Reportou-se ao Projeto referente ao financiamento para a
construção do asfalto, com parecer favorável da Assessora Jurídica Salete e de
posse da enquete, após ter ouvido vinte e oito pessoas, sendo que vinte e cinco
foram favoráveis, dois contra e um tanto faz, frisou que Sua Excelência é
extremamente favorável. Em seguida, se manifestou na Tribuna o Ver.
EXPEDITO LIBRELOTTO. Saudou os presentes e reportou-se ao pedido do
Vereador Marcelo, sobre o Passe Livre, dizendo que este é um Programa do
Governo Estadual, onde Nova Palma se inscreveu no ano passado e a Secretaria de
Educação fez as inscrições de dez alunos, mas somente seis foram contemplados,
pois atenderam as normas do Programa e o valor recebido foi de trezentos e
sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos. Destacou ainda que não houve
muito interesse da comunidade e, em sua opinião, este é um Programa mais
eleitoreiro do que beneficente à comunidade, porque através da TV diz que é para
todos, mas não é, o regulamento faz de tudo para que não aceite. Quanto à
rodoviária, esclareceu aos Vereadores dizendo que já foi encaminhado o Projeto
para o DAER, foi tirada todas as licenças ambientais, melhorado a ponte de acesso
e estão aguardando a aprovação do DAER, que é a mais demorada e o Prefeito
pediu o auxílio político para esta liberação. Manifestou-se ainda com relação à
Marcha dos Vereadores, que participou pela primeira vez, dizendo que viu coisas
boas e outras não, como politicagens, pois foram para falar sobre os problemas da
Quarta Colônia, assuntos que deveriam ser predominantes, mas chegavam pessoas
só para se gabar e também Deputados de todos os partidos, que criou um clima
que não condiz. As coisas boas que viu foram à responsabilidade que o Vereador
tem dentro da Câmara e do município e que todos os palestrantes falaram que os
melhores prefeitos são aqueles que passaram pela Câmara de Vereadores, com
algumas exceções, porque aprendem o mecanismo de como funciona, sabem que
tem regulamento e isso é positivo e o Vereador deve ficar sempre do lado da
comunidade. Também viu que tem Vereadores com conhecimento profundo,
incentivando-o a fazer cursos para aprender e debater os assuntos com igualdade.
Após, manifestou-se o Ver. MARCELO FERRAZ. Saudou os presentes e
justificou seu Pedido de Providências, com relação ao concerto da barragem e suas
cabeceiras, que estão um pouco danificadas, em frente à propriedade dos Senhores
Luiz e Amilton Baptaglin, em Linha Cinco, pedindo que a administração converse
com eles, antes de realizar o trabalho, sendo que as estradas se encontram em boas
condições. Prosseguindo, disse que foi cobrado por várias pessoas que fizeram o
concurso, sugerindo a Administração, ao invés de contratar cargos de confiança,
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para certos setores, que analise com carinho e objetividade o melhor para a
administração, com aquelas pessoas que estão aguardando ser chamadas do
concurso. Com relação ao Projeto do Financiamento do asfalto, registrou que
Vossa Excelência e o Ver. Jossandro estiveram na rádio falando sobre o mesmo,
que está tramitando na Casa alguns dias, solicitando que fique registrado, que
Nova Palma tem muitos fofoqueiros, mas também gente trabalhadora e que não é
contra o asfalto e sim a favor, mas é contra a maneira como o projeto veio.
Respeita a opinião dos colegas e quer que sua também seja respeitada, mas o
projeto veio encima da hora, sabe que a administração tem pressa e torce de
coração que dê certo, mas o tempo de pagamento a administração não soube
passar, lembrando que em sua administração teve projetos e em outras também,
que os próximos prefeitos tiveram que pagar, mas sabendo o prazo de pagamento,
isso muda e dá mais segurança ao próximo prefeito e a população. Destacou que o
juro de nove por cento ao ano, qualquer banco dá empréstimo com esse juro e
certamente este Prefeito pagará de cinco a dez por cento do projeto e o restante as
demais administrações, reforçando mais uma vez que não é contra ao projeto e sim
contra a forma que o mesmo foi apresentado e também pelo motivo principal, que
é o Saneamento. Sabe que será cobrado na rua, mas não tem medo e se estiver
enganado voltará aqui e reconhecerá seu erro, como Vereador, cidadão ou político,
podendo ser daqui a um ano a cidade mais linda da Quarta Colônia ou daqui a três
anos um canteiro de obras, devido ao Saneamento. Concluiu dizendo que respeita
todos os colegas, como também é respeitado, mas é contra o Projeto. Continuando,
fez uso da Tribuna a Ver.ª GUIOMAR STEFENELLO. Saudou os presentes e
justificou sua Proposição, solicitando cargas de brita para a avenida de Novo
Paraíso, para evitar o barro, bem como arrumar os cordões dos canteiros, que estão
quebrados, local onde são plantadas as flores. Também fez uso da Tribuna o Ver.
JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os presentes e justificou seus Pedidos
de Providências, primeiramente com relação às melhorias de algumas estradas do
município, principalmente nos acessos secundários, que estão prejudicando o
transporte escolar e de leite, solicitando o patrolamento e colocação de material,
em alguns pontos. Justificou ainda o Pedido da construção uma pista de ciclismo e
Skate, que é um pedido da comunidade por ter dificuldade de encontrar um espaço
adequado para a prática deste esporte, lembrando que o Ver. João Alberto disse
que incentivar as crianças para o esporte é a melhor forma de ficar longe das
drogas, que são prejudiciais à saúde, bem como se referiu ao Ver. Expedito, que
informou que será reformada a quadra e adaptada para a prática do Tênis,
fortalecendo assim a prática de outros esportes. Quanto ao Projeto Lei nº 38, que
estará em votação, informou que esteve a convite da rádio, juntamente com o Ver.
Marcelo falando sobre o projeto, mas não é contrário, o que preocupa é a questão
do saneamento e o parcelamento dessa dívida, dizendo que seu partido não está
agindo com politicagem, pois se estivessem votariam contra todos os projetos,
tanto é que quando veio o projeto do Distrito Industrial foram favoráveis, porque
especificava prazo, juro e valor das prestações, o que causa preocupação é que este
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não vem e sabe-se que a Caixa é quem vai determinar o prazo e valor, sendo seu
voto técnico e não político. No ESPAÇO DE LÍDERES fez uso da palavra o Ver.
EXPEDITO LIBRELOTTO. Colocou que ouviu atentamente o pronunciamento do
Ver. Jossandro e do Ver. Marcelo com relação ao projeto do financiamento,
destacando que já disse o que pensa como líder do governo, sendo que o assunto
foi bem debatido, inclusive com Audiência Pública, foi chamada a comunidade e
quem veio teve o direito de se manifestar, dar sua opinião e não viu nenhum
movimento contrário. Reportou-se ainda quanto à enquete feita pelo Ver. João
Alberto e que também fez, de dez só uma pessoa não concordou, destacando que
vivemos num país democrático e todos tiveram a oportunidade de se manifestar.
Nova Palma tem que caminhar para frente, ressaltando que o juro não é caro e que
não é qualquer Banco que dá este juro, sendo uma necessidade fundamental para
quem gosta de Nova Palma, como Sua Excelência. Sente vergonha de ver o estado
de nossa cidade, devendo apoiar o município, que não vai se endividar e tem
condições de pagar. Reportou-se novamente ao Ver. João Alberto, que esteve na
Caixa pedindo informações e foi informado que realmente será a Caixa que vai
determinar as prestações. Respeita quem votar contra, mas é necessário melhorar
nossa cidade e o Prefeito Adroaldo, teve a coragem que outros não tiveram, mas
respeita o pensamento dos Vereadores Jossandro e Marcelo e cumprimentou o Ver
João Alberto pela coragem de dizer que quer o asfalto para Nova Palma, bem
como toda sua Bancada. Na Ordem do Dia, foi colocado em votação o Pedido de
Licença para Tratamento de Saúde do Ver. João Alberto, que foi aprovado por
unanimidade. Também foi apreciado o Projeto de Lei do Executivo n.º 38/2014,
aprovado por sete votos favoráveis e um contrário do Ver. Marcelo Ferraz, com
seus pareceres. No Espaço das Explicações Pessoais não houve inscritos.
Concluindo, o Presidente Ver. Tiago registrou que a próxima Sessão Interiorizada
será no dia trinta de junho, na comunidade de Novo Paraíso e no mês de julho não
haverá Sessão Interiorizada, devido a Semana do Município e o recesso
parlamentar. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente
Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 09 de junho de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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