ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 12.05.2014

ATA Nº 12/2014
Aos doze dias do mês de maio 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, cumprimentou os presentes e apresentou a nova Assessora
Jurídica da Câmara, Sr.ª Salete Rotta, dando-lhe as boas vindas. Em seguida,
determinou a leitura da Ata n.º 11/2014, da Sessão Ordinária Interiorizada
realizada dia cinco de maio de dois mil e quatorze, aprovada por unanimidade.
Continuando, o 1º Secretário Ver. Jossandro Marion leu Of. SMSAS n.º 50/2014 Relatório; Of. CRAS n.º 04/2014 – Convite, Portaria n.º 93/2014 – Câmara
Municipal e Correspondência do Servidor Efetivo Diego Hahn – Agente de
Turismo da Prefeitura Municipal. As demais correspondências ficaram a
disposição dos Vereadores. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo
Municipal: Projeto de Lei n.º 31/2014: Altera e acrescenta dispositivos na Lei
n.º 1.215/2007. Projeto de Lei n.º 32/2014: Autoriza o Poder Executivo
Municipal incluir meta no PPA 2014/2017 e LDO 2014 e dá outras providências.
Projeto de Lei n.º 33/2014: Autoriza o Poder Executivo abrir crédito especial no
valor de R$ 1.242.197,92, com recursos oriundos de arrecadação a maior do
vínculo 4935 – requalifica UBS e recursos no vínculo 0040 ASPS. Na
oportunidade, o Presidente Tiago Uliana registrou a presença do Vice-Prefeito
Adalberto Piovesan, ex-Vereadora Lisete Pesamosca, ex-Vereador Dário Facco e
da Imprensa, representada pelo Marcelo Dalmolin, da Rede Jauru de
Comunicações. Comunicou a confirmação para realização de sessão interiorizada
na comunidade do Rincão Santo Inácio no dia dois de junho e em reunião, da
Comissão Organizadora da Semana do Munícipio, ficou definido para dia vinte e
seis de julho, o curso de capacitação para as entidades esportivas do município e
na sexta-feira, dia vinte e cinco de julho, em parceria com ACIS, a Câmara
entregará o prêmio de honra ao mérito a funcionários que há muito tempo prestam
serviços ao município, portanto dois eventos da Câmara dentro da Semana do
Município. Ratificou o pedido aos Vereadores para se organizarem e respeitarem o
tempo regimental disponibilizado na Tribuna, destacando ser constrangedor cobrar
que o tempo encerrou. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE fez uso da
Tribuna, Ver. ODILO STEFANELLO. Registrou o convite para o jantar em
homenagem as Mães, sábado, em São Francisco, promovido pelo Clube de Mães e
solicitou moção de pesar aos familiares da Senhora Alcedina Ferrari. Após, se
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manifestou na Tribuna, a Ver.ª MARTA DALLA FAVERA. Abordou sobre
responsabilidade, assunto que falou na sessão passada, destacando que os
Vereadores tem o direito de se manifestar, mas saber que depois podem receber o
ônus ou bônus das pessoas e os colegas que entenderam votar contra o novo
Código Tributário, é um direito dos mesmos. Frisou não ter dito que Vereadores
não podem se manifestar contrário, pois conhece um pouco do Regimento Interno,
já foi Vereadora e nunca deixou de estudar, pois queria concorrer novamente a
Vereadora, mostrar que era boa de voto e trabalhar para a comunidade. Lembrou
que na sessão passada foi falado que a Administração deve parar de falar e
trabalhar mais, destacando que também cobra atitude, mas nunca procurando
ofender. Ressaltou que a Administração atual não está fazendo mais, pois ainda
está regularizando a situação do munícipio junto aos Ministérios e Secretarias do
Estado, por inadimplência herdada da administração anterior, omissão e
incompetência, defendida pelo Ver. Marcelo até hoje. Cobrou como explicar a
perda de quarenta e quatro por cento de ICMS nos oito anos, representando quinze
milhões de reais perdidos. Informou que, a perda de cinquenta por cento do ICM
gerado pela Usina Dona Francisca, representa um milhão de reais, no ano de dois
mil e quatorze, mas teriam tudo isso se a administração anterior tivesse entregue a
do jeito que recebeu. Informou o Ver. Jossandro, que o material usado na
recuperação do calçamento é de asfalto raspado, é de graça, da Firma DENIT do
Governo Federal e a CAMNPAL fornece caminhões para o transporte. Lamentou
que a harmonia usada na Casa parece não ser para todos, pois tem Vereadores que
nunca usaram a tribuna, mas enquanto colegas se posicionam na Tribuna e falam,
vários Vereadores ficam rindo e cochichando, ignorando a fala do colega e isso
aconteceu com Sua Excelência, em Vila Cruz. Continuando, fez uso da Tribuna a
Ver. MARCELO FERRAZ. Destacou que vem acontecendo fatos nesta Casa,
mostrando que estão no caminho certo, Vereadores trabalhando e fazendo algo
pelo município. Retificou o erro quando disse que o funcionário Diego Rahn, era
cargo em comissão, informação passada por pessoa de dentro do quadro, sendo ele
efetivo, mas não retira o restante que falou. Pediu ao líder Ver. Expedito enviar
seu abraço ao servidor Diego e agradeceu o livro, destacando não ser bom leitor,
mas sabe que ele é um bom escritor. Referente à colocação da Ver.ª Marta na
Sessão em Vila Cruz, de que Vereadores não estiveram nas audiências públicas
sobre o IPTU, destacou que Sua Excelência esteve presente e retirou cópia do
projeto na Casa. Admitiu ser um ponto negativo o que aconteceu com o IPTU na
administração passada, que defende. Cobrou a Ver.ª Marta, que na época de
Presidente, foram gastos cinquenta mil reais em diárias, mais quase sessenta mil
reais, com funcionário em desvio de função, até o início deste ano. Frisou que a
presença maciça da comunidade de Vila Cruz na Sessão, mostra que está
empenhada em saber o que os Vereadores estão fazendo. No ESPAÇO DE
LÍDERES não houve inscritos. Na Ordem do Dia, não houve votação. No Espaço
das Explicações Pessoais, Ver.ª Marta Dalla Favera reportou-se com relação
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as diárias, lamentando haver Vereadores que cutucam e fuxicam o Ver. Marcelo,
para dar informações. Lamentou não ter trazido a pilha de informações da Câmara
dos oito anos, de vários Presidentes. Frisou que nunca contratou ou fez contrato de
gaveta, como havia nessa Casa. Gastou sim com diárias, para se aperfeiçoar e ser
boa Vereadora, assim como vários Vereadores pegaram diárias. Quando trouxer
informações de outros Presidentes, tem certeza que o Ver. Marcelo irá se
arrepender do que disse, lembrando que os gastos estão todos disponíveis no site
Brasil e sabe que foi menos e não cinquenta mil gastos com diárias. Quando o exPrefeito Elder ajudava e fornecia muitas coisas na administração ele era bom para
alguns Vereadores, agora não. Na próxima sessão trará todos os valores que
gastou com diárias e os valores que sobrou, assim como os valores gastos nessa
Casa Legislativa pelos outros Presidentes, quando havia nove funcionários
ganhando. Lembrou que o Ver. Jossandro foi o único da oposição que votou em
Sua Excelência para ser Presidente. Frisou que não quer ser tachada como seus
colegas na Legislatura passada, que na frente eram amigos e nas costas
apunhalavam, chamando-os de vaquinhas de presépio, por não tomarem atitude na
Casa. Em seguida, se manifestou o Ver. Jossandro Marion. Registrou sua
preocupação com os moradores acima da gruta, pois viu novas casas sendo
construídas e inclusive placas de vende-se terrenos naquele local. Considera
importante o serviço de assessoria jurídica na Casa, para debaterem os projetos e
terem orientações da parte legal. Pediu para trabalharem com o futuro, pois o
passado não serve para nada e viver de briga não resolve. A comunidade precisa
da união dos Vereadores e a Administração da colaboração dos mesmos. Cada um
tem seu jeito de administrar e se errou, o Tribunal irá julgar. Quando Presidente,
em dois mil dez, foi separado o Executivo do Legislativo, após terem negado
diária a Ver.ª Marta, destacando ter cópia do primeiro cheque assinado. Pediu para
maneirarem, pois o passado não constrói nada. Concluindo, o Presidente Ver.
Tiago destacou ter sido sempre responsável enquanto Vereador, tem orgulho de
viver num país democrático e respeita o que cada Vereador fala na Tribuna, mas
irá intervir se forem para o lado pessoal, como Presidente não permitirá isso.
Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das
Sessões, Nova Palma, 12 de maio de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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