ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 11.04.2016
ATA Nº 09/2016
Aos onze dias do mês de abril 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: João Alberto Ghisleni, Jossandro Marion,
Marcelo Ferraz, Narciso Wendt, Nelson Santos, Tiago Uliana e Valdemir
Rossato. Ausente Ver. Luiz Carlos Bertoldo. O Senhor Presidente declarou aberto
os trabalhos, cumprimentou os presentes e colocou em apreciação a Ata n.º
08/2016, da Sessão Ordinária realizada dia quatro de abril de dois mil e dezesseis,
aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto
Ghisleni leu: Pedido de Licença da Ver.ª Marta Dalla Favera, para tratar de
interesse particular pelo período de sessenta dias, a contar de quinze de abril,
sendo aprovado por unanimidade; Of. Gab. Pref. n.º 109/2016 – Encaminhamento
do balancete de receitas e despesas do mês de março de 2016; Of. Gab. Pref. n.º
117/2016 – Solicitação de retirada de projetos de lei; Of. Circ. Gab. Pref. n.º
06/2016 – Comunicação de recebimento de recursos; Convite do Conselho
Municipal de Saúde; Convite da Associação Remanescente Quilombo Vovó Isabel
– Santo Inácio; À Mesa, foram apresentados: Do Legislativo Municipal: Do Ver.
Jossandro Marion: Proposição n.º 028/2016: Pedido de Providências: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie: Poda das
árvores na Rua Duque de Caxias, desde a Academia Equilíbrio, até a Rua
Constante Prendin; Concerto da pinguela no Balneário Municipal. Proposição
n.º 029/2016: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras e Trânsito, providencie a manutenção da Avenida de Novo
Paraíso, incluindo os cordões. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez
uso da Tribuna o Ver. JOÃO ALBERTO GHISLENI. Cumprimentou os
presentes e reportou-se a participação desta Casa, na Décima Primeira Marcha do
Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região a Porto Alegre, representada por
Sua Excelência e os Vereadores Tiago Uliana e Marcelo Ferraz, salientando a
organização, que foi a cargo da Câmara Municipal de Agudo, considerando uma
das melhores, no mesmo nível da Sétima Marcha, organizada por esta Casa, na
época presidida pelo Ver. Jossandro e sua assessoria. Destacou que foi produtiva e
contou com a presença de vários Deputados Estaduais, a Presidente da Assembleia
Legislativa, Silvana Covatti e a participação dos Secretários Estaduais, listando o
da Educação, Vieira da Cunha, onde se colocou várias solicitações de reformas de
escolas, construção de quadras escolares, implementação de cursos técnicos na
região e piso para o Magistério. Na presença, do Secretário da Cultura, Vitor
Hugo, a Casa defendeu a questão da verba de duzentos e três mil reais, aprovado
em dois mil e treze, na Consulta Popular, que será destinada para o Centro
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Cultural, sendo que o projeto já está no Ministério da Cultura e a documentação na
Mesa do Secretário, aguardando despacho. Também defenderam junto ao
Secretário de Obras, Gerson Burmann, a questão da barragem no Rio Soturno, já
incluída no PAC 2 e com processo em andamento no Ministério da Integração
Social. Na oportunidade, foram recebidos pelo Governador do Estado, que não
escondeu as dificuldades que está enfrentando, e na terça-feira participaram da
Sessão Plenária na Assembleia Legislativa, onde todos os Deputados que se
manifestaram na Tribuna, elogiavam a organização do Poder Legislativo da
Quarta Colônia, em busca das defesas, valorizando e reconhecendo a importância
do movimento, que contou com a participação de mais de sessenta Vereadores.
Lamentou o quê o funcionário da Rádio Comunitária de Nova Palma postou no
Facebook, dizendo que eram irresponsáveis irem a Porto Alegre gastar diária para
não conseguir nada. Achou infeliz as colocações do mesmo, considerando haver
outros interesses do funcionário, pois a Câmara de Nova Palma é a que menos
recebe diárias. Frisou estar esperando dar entrevista e dizer isso tudo lá e de
preferência que o Presidente da Rádio esteja junto. Em seguida, se manifestou o
Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os presentes e concordou com as
palavras do Ver. João Alberto, frisando que ficou desgostoso com as colocações
no facebook, a respeito da viagem da Câmara na Marcha dos Vereadores a Porto
Alegre, por que considera o Poder Legislativo da Quarta Colônia muito
importante, pois se conquistou muitas coisas graças às marchas, com onze anos de
história, devido ao trabalho e união das Câmaras, que lutam pelos interesses da
região, independente do governo que está chefiando o Estado. Fica triste, pois são
Vereadores responsáveis, que gastam uma miséria com diárias, comparado a
outras Câmaras, registando que ao consultar o site da transparência, ficou surpreso
com o valor de diárias que o Tribunal de Contas do Estado gasta, chegando a
valores de orçamento de municípios pequenos. Considera os Conselheiros
perseguidores de município, que pune os Prefeitos se não cumprirem a Lei de
Responsabilidade Fiscal, sendo que o Estado não cumpre há anos e não é punido,
bem como fundações ou empresa pública. Justificou seus pedidos de providências,
destacando que a poda das árvores é no trecho de rua estreita, onde os veículos,
principalmente ônibus tem dificuldade de passar. Também fará o pedido para
proibir estacionamento de um lado daquele trecho de rua, por ser estreita.
Destacou que o pedido de conserto da pinguela é uma cobrança dos moradores das
redondezas, pois está com muitas tábuas podres e acesso ruim. Registrou que a
comunidade de Novo Paraíso realizará festa no próximo mês, necessitando das
melhorias na avenida, pois se encontra com bastantes cordões caídos no canteiro
central. Parabenizou a Administração, que atendeu seu pedido de roçada no cerro
da gruta. Registrou ter ficado surpreso com o pedido de retirada dos projetos,
destacando que vários servidores, que seriam beneficiados, ligaram para Sua
Excelência, pedindo que as gratificações sejam averbadas ao salário, destacando
ser favorável, mas sua preocupação é quanto ao período, se nesses cento e oitenta
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dias antes eleições o projeto seria legal. Concluindo o espaço, usou a Tribuna o
Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou os presentes e também se reportou a
Marcha dos Vereadores, considerando bem organizada, onde foram bem tratados
pelos Secretários Estaduais, de forma realistas, sem mentir e prometer o que não
podem cumprir, devido a realidade que se encontra o Governo do Estado,
destacando que teria se sentido frustrado de não ter ido, tendo a oportunidade de
ir, levado as demandas do que se omitir, se o que tiraram de diária fosse resolver
os problemas do município, ficariam em casa. Ressaltou ser preciso saber conviver
com a critica e filtrar de quem vem, desejando que o próximo prefeito possa
usufruir do que foram buscar para o município. Sabe-se que esse ano é difícil, mas
é possível a liberação do recurso para o Centro Cultural e término do asfalto do
cerro e em São Cristóvão, assim que tiverem recursos. Não quer comentar o quê
foi dito no face, não merece discussão, destacando ser um meio de comunicação
que, se bem usado, vem em benefício. Referiu-se ao ex-secretário de Obras
Narciso, que sofreu criticas, mas poucas vezes a Câmara teve um tratamento tão
especial por parte da Secretaria, quando os Vereadores Narciso e Expedito
estiveram frente à mesma, sendo importante o reconhecimento pelo trabalho e
dedicação. Com relação ao pedido para Novo Paraíso, registrou que a
Administração tem a intenção de transformar a quadra de esporte desativada em
estacionamento, sugerindo que na segunda-feira, quando o Prefeito estiver
presente na Câmara, que seja incluído o pedido para manutenção da avenida. No
ESPAÇO DE LÍDERES, se manifestou o Ver. JOSSANDRO MARION. Solicitou
envio de ofício para a Administração, pedindo que faça a substituição das
lâmpadas que não funcionam na comunidade do Comércio e Gramado. Na
ocasião, Ver. Tiago registrou que a Administração já adquiriu os materiais, sendo
importante colocar na correspondência que, também se faça o serviço na
comunidade do Santo Inácio e outras que necessitam. Reportando-se a Marcha dos
Vereadores a Capital, que teve grandes conquistas para a região, ressaltou que o
Poder Legislativo da Quarta Colônia precisa abranger mais, como a realização de
cursos de preparação para qualificar os Vereadores, sugerindo que essa ideia seja
levada na próxima reunião do Poder Legislativo, como trazer pessoas para
palestrar, destacando que na região existem pessoas qualificadas, que viriam até de
forma gratuita, pois é essencial o conhecimento Legislativo. Na Ordem do Dia
não houve votação. No Espaço das Explicações Pessoais, não houve inscritos.
Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto agradeceu a presença de
todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 11
de abril de 2016.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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