ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 10.03.2014

ATA Nº 04/2014
Aos dez dias do mês de março 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
da presente Sessão, saudou os presentes e determinou a leitura da Ata n.º 03/2014,
da Sessão Ordinária realizada dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e
quatorze, aprovada por unanimidade. Em seguida, o nobre 1.º Secretário Ver.
Jossandro Marion leu Of. SMSAS n.º 27/2014 – Relatório de Gestão de Saúde
/MGS; Of. Gab. Pref. N.º 67/2014 – Balancete da Receita e Despesa, referente aos
meses de dezembro/2013 e janeiro/2014; Of. SMED n.º 14/2014 – Informações
referentes à Escola Prof.ª Cândida Zasso; Of. Gab. Pref. n.º 70/2014 informando o
Ver. Expedito Librelotto como Líder do Governo na Câmara e correspondência do
PMDB, comunicando ser o Ver. Jossandro Marion o Líder da Bancada na Câmara
Municipal. As demais correspondências ficaram a disposição dos Vereadores. À
Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º
12/2014: Autoriza o Poder Executivo abrir crédito especial no valor de R$
16.752,75 com recursos oriundos do superávit financeiro do exercício anterior no
vinculo 1092. Projeto de Lei n.º 13/2014: Autoriza o Poder Executivo abrir
crédito especial no valor de R$ 334.855,60, com recursos oriundos do Termo de
Compromisso MEC/FNDE/Prefeitura n.º 22667/2014. Projeto de Lei n.º
14/2014: Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação imóvel,
trecho da Rua Floriano Schirmer, no Distrito de Caemborá. Projeto de Lei n.º
15/2014: Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação imóvel,
trecho da Rua Floriano Schirmer, no Distrito de Caemborá. Projeto de Lei n.º
16/2014: Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação imóvel,
trecho da Avenida 24 de maio, no Distrito de Caemborá. Do Legislativo
Municipal: Do Ver. Júlio Della Méa: Proposição n.º 06/2014: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e
Trânsito, providencie a construção de uma pracinha de brinquedos, na
comunidade Santo Antônio – Linha Três. Do Ver. Jossandro Marion:
Proposição n.º 07/2014: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria de Obras e Trânsito, providencie o patrolamento da estrada
na Linha dos Pegoraros, em Novo Paraíso. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE fez uso da Tribuna, Ver.ª MARTA DALLA FAVERA. Deu as
boas vindas ao Ver. Expedito, se colocando a disposição do mesmo. Justificou o
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projeto de lei do Executivo n.º 12, destacando ser recurso restante da outra
administração, mas necessita de aprovação da Casa para ser utilizado e os
rendimentos serão devolvidos para o Governo Federal. Também justificou o
projeto n.º 13, ressaltando que os recursos ainda não vieram, mas necessitam da
abertura do crédito. Registrou a Emenda do Deputado José Otávio Germano, no
valor de quinhentos mil reais, para o asfalto. Frisou que não adianta sonhar, é
preciso ter atitude, pois recursos têm, importante saber bem usar. Também
registrou que, em conversa com o Secretário Narciso, o mesmo informou que o
calçamento receberá remendos e será recuperado aos poucos. Fez uma saudação
especial a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado no
sábado que passou, pedindo que sejam mais valorizadas na política. Informou ao
Ver. Marcelo que o contrato entre o Hospital e Prefeitura já foi renovado, os
plantões continuam, apenas é cobrado à medicação, pois o Estado repassa
medicamentos somente para dezoito pessoas. Explicou que as emendas
parlamentares empenhadas este ano, somente virão em dois mil e quinze, pedindo
o apoio dos colegas Vereadores para buscarem mais recursos, junto de seus
Deputados, para o asfalto. Concluindo, destacou que continuará cobrando de todos
mais atitude, para não passarem por babacas dentro da Câmara. Em seguida, usou
a Tribuna Ver. JÚLIO DELLA MÉA. Também registrou as boas vindas ao Ver.
Expedito. Em seguida, justificou seu pedido de providências, destacando a
importância de uma pracinha para as crianças daquela comunidade. Ficou feliz
que em breve terá início as obras de reforma do ginásio da Escola Cândida Zasso,
pois no local se desenvolve várias atividades de recreação e prática de educação
física. Também parabenizou pelo Dia Internacional da Mulher. Assumiu a
presidência dos trabalhos Ver.ª Marta Dalla Favera, Vice-Presidente. Fez uso da
Tribuna, o Ver. TIAGO ULIANA. Anunciou o empenho de emenda de cem mil
reais do Deputado Jerônimo Goergen, que irá contemplar a aquisição de um
camburão de água, um triturador de galhos, uma roçadeira hidráulica e uma
balança de pesar gado. Destacou ser o Deputado que Sua Excelência apoiou na
última eleição. Em seguida, solicitou envio de correspondência ao DAER pedindo
a limpeza das margens da rodovia que liga Nova Palma a Faxinal do Soturno,
devido à falta de manutenção e acúmulo de água em dias de chuva, pedindo o
apoio dos colegas nesse documento, para que possam prevenir acidentes.
Registrou que na parte da tarde participou de uma reunião que tratou do Processo
de Participação Popular e Cidadã, em Santa Maria, lembrando que conquistaram
cento e oitenta mil reais, no ano passado, só com prêmios extras, sendo importante
repetirem a participação. Informou que a assembleia será dia vinte e dois de abril,
no Clube Guarani. Justificou que, por motivos particulares, não se fará presente na
reunião do Sindicato dos Servidores, na quarta-feira e destacou que já vem
cobrando um aumento para os servidores. Registrou que, em conversa com o Sr.
Prefeito, semana passada, colocou sobre a pracinha no centro cidade, que a mesma
já está ultrapassada, sendo importante modernizar. Sugeriu que após deixar os
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brinquedos em condições, que se contemple as comunidades do interior.
Continuando, usou a Tribuna Ver. JOÃO ALBERTO GHISLENI. Em nome da
Bancada do PMDB, externou as boas vindas ao Ver. Expedito, parabenizando o
mesmo pela aula de como ser um secretário de obras, merecendo o
reconhecimento pela maneira séria e responsável, sempre atendendo a todos.
Reportou-se a última sessão, onde solicitou a limpeza do saldo de construção na
praça central, destacando que no dia do carnaval estava tudo limpo. Frisou ter
ficado excelente o material colocado nos buracos no calçamento da cidade,
parabenizando o Prefeito e sua equipe. Solicitou colocação de brita nos dois
trechos da Rua João Volcato, que ainda não possuem calçamento, até a realização
do mesmo e parabenizou a Secretaria de Obras, pelo serviço na estrada de acesso
ao Clube do Nova-Palmense. Também fez uso da Tribuna Ver. EXPEDITO
LIBRELOTTO. Lembrou que, em campanha política, ao visitar as casas, pedia
votos para ser vereador, mas após as eleições, o partido e o Prefeito eleito
Adroaldo os convidaram para assumir a Secretaria de Obras. No início foi um
trabalho difícil e complicado, mas não faltou responsabilidade e seriedade da
equipe. Foi uma caminhada onde aprendeu muito, sempre respeitando a todos com
igualdade, tendo a certeza que a equipe dará continuidade aos trabalhos. Destacou
ter dado sua colaboração nos quatorze meses que ficou no cargo de secretário,
registrando que nunca usou uma diária e sempre usou seu celular particular.
Agradeceu a todos e registrou ter ficado surpreso ao ser convidado pelo Sr.
Prefeito, para ser Líder do Governo, destacando que precisa de todos para somar e
fazer as coisas certas. Ama seu partido e respeita os demais, mas o munícipio está
acima de tudo, convocando os colegas para fazerem um trabalho sério e com
responsabilidade. Continuando, Ver. MARCELO FERRAZ também deu as boas
vindas ao Ver. Expedito, fazendo suas as palavras do Ver. João Alberto, com
relação ao vereador, e lembrou que sempre foi atendido em seus pedidos, quando
possível. Agradeceu as informações repassadas pela Ver.ª Marta, com relação ao
hospital e a correspondência da Secretária de Educação Neusa. Parabenizou a
Ver.ª Marta pela postura na Casa, ressaltando ser um trabalho digno. Agradeceu a
realização de seu pedido, em frente à casa do Guingo, feito na sessão passada.
Registrou Sua preocupação com a moradora de Vila Cruz, Mariel Cargnin, que
gostaria de saber o porquê a administração mandou tirar de sua casa a filial dos
correios, serviço que cuidou por vários anos e agora foi para a casa da Senhora
Maria Marion Antonello, destacando que todos sabem das condições financeiras
das duas. Concluindo, fez uso da Tribuna o Ver. JOSSANDRO MARION.
Saudou o Ver. Expedito, parabenizando-o pelo trabalho desenvolvido enquanto
Secretário de Obras, sempre atendendo a todos. Destacou que respeita todos os
partidos, lembrando que já foi filiado a outro, mas o importante é pensar num
município cada vez melhor. Parabenizou todas as mulheres pelo seu dia,
especialmente as do município. Justificou que não pôde se fazer presente na
reunião da participação popular e cidadã devido ao horário, lembrando que há
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cinco anos é Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento, já
conquistaram muitos recursos para a Prefeitura e entidades e em dois mil e treze
foi a maior participação, devido à mobilização da administração e do conselho.
Lembrou que em dois mil e doze a empresa de sua família sofreu retaliações,
acusada de não estar fazendo uma linha do transporte escolar, mostrando a decisão
da Juíza pelo cancelamento do processo. Frisou que não sabe se dará continuidade
ao processo, destacando que sofreu muito com o ocorrido. No ESPAÇO DE
LÍDERES fez uso da palavra, Ver. JOSSANDRO MARION. Registrou ter sido
convidado pelo partido para ser o líder da Bancada na Casa, destacando que
aceitou com carinho e está sempre a disposição do partido. Lembrou que já
conseguiram vários recursos com emendas e, continuam cobrando, citando a vinda
de emenda do Deputado Osmar Terra, para o Hospital da cidade. Registrou que a
Bancada é favorável aos projetos de lei do Executivo 12 e 13 e concordam que os
mesmos sejam apreciados na sessão de hoje. Registrou que a Bancada irá agir com
mais cobrança a administração e também trazer soluções para os problemas. Na
Ordem do Dia, foram apreciados os Projetos de Lei do Executivo n.ºs 12/2014 e
13/2014, aprovados por unanimidade, com seus respectivos pareceres. No Espaço
das Explicações Pessoais fez uso da palavra a Ver. Marcelo Ferraz. Solidarizouse com o Ver. Jossandro e sua família, destacando que na época acompanhou o
caso e sempre acreditou no Vereador. Pediu desculpas, lembrando que fazia parte
da administração da época e sugeriu ao Vereador, que dê continuidade ao processo
contra as pessoas maldosas e que continuam nessa administração. Concluindo, o
Presidente Ver. Tiago registrou que a sala dos conselhos está à disposição da
Bancada de Oposição para suas reuniões e servirá para reunião comissões, se
acharem necessário. Também se solidarizou com o Ver. Jossandro e família, pois
foram muito prejudicados pela acusação de terem uma linha fantasma no
transporte escolar. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente
Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 10 de março de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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