ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 13.06.2016
ATA Nº 18/2016
Aos treze dias do mês de junho 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: Eloisa Uliana, João Alberto Ghisleni,
Jossandro Marion, Júlio Della Méa, Marcelo Ferraz, Odilo Stefanello, Tiago
Uliana e Valdemir Rossato. O Sr. Presidente declarou aberto os trabalhos,
cumprimentou os presentes e colocou em apreciação a Ata n.º 17/2016, da Sessão
Ordinária realizada dia seis de junho de dois mil e dezesseis, aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu Of.
Gab. Pref. n.º 172/2016 – Resposta ao Pedido de Informações/Proposição n.º
16/2016; Of. Gab. Pref. n.º 173/2016 – Resposta ao Pedido de
Informações/Proposição n.º 17/2016; Of. Gab. Pref. n.º 174/2016 – Comunicando
novo Líder do Governo; Of. Circ. Gab. Pref. n.º 007/2016 - comunica o
recebimento de recursos do Governo Federal, para construção de Quadra
Poliesportiva de Emenda do Senador Paulo Paim- PT e Pavimentação Asfáltica,
Emenda do Deputado Federal José Otávio Germano-PP. À Mesa, foi apresentado:
Do Legislativo Municipal: Da Mesa Diretora: Proposição n.º 36/2016: Projeto
de Lei n.º 04/2016: Altera o artigo 2º, o Parágrafo único do artigo 6º, o artigo 9º
e o artigo 11, da Lei Municipal n.º 1.588, de 26 de Agosto de 2014. No ESPAÇO
DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. TIAGO ULIANA.
Cumprimentou os presentes e registrou seu reconhecimento ao excelente trabalho
realizado pela Secretaria de Obras nas estradas do interior, parabenizando toda a
equipe. Lembrou que a secretaria sofreu forte cobrança desde o final do ano
passado, pelas condições que se encontravam as mesmas, que não estavam de
acordo com as necessidades da população, em virtude das fortes chuvas e
enchentes e dificuldades financeiras. Também parabenizou a Administração por
mais ruas asfaltadas na cidade, destacando ser recursos de uma emenda do
Deputado José Otávio Germano/PP, agradecendo o mesmo, bem como outros
Deputados que destinam recursos para o município. Destacou ser visível a melhor
aparência no centro da cidade, o que melhora a autoestima dos comerciantes e
moradores das ruas contempladas, uma conquista de toda comunidade de Nova
Palma. Frisou que mais recursos virão para continuar a pavimentação asfáltica,
lembrando a preocupação dos Vereadores, pois com o asfalto também veio o
problema da questão da velocidade, registrando que dentro das atividades que a
Administração vem desempenhando, está se estudando a possibilidade de
colocação de tachões em pontos mais críticos, para dar um pouco mais de
segurança, principalmente para os pedestres. Em seguida, se manifestou a Ver.ª
ELOISA ULIANA. Cumprimentou os presentes e abordou o assunto da reforma
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da previdência, que está em pauta nos noticiários e preocupando a comunidade,
registrando que, no dia dezesseis de junho, irá acontecer em Santa Maria, uma
mobilização, organizada pelas regionais sindicais, com a participação de sessenta
municípios da região, contra essa reforma, pois se tem especulado que traria nova
idade para aposentadorias dos trabalhadores rurais, igualando as idades em
sessenta e cinco anos, tanto para homens como mulheres, o fim da pensão para os
viúvas e viúvos agricultores e o fim da vinculação da aposentadoria rural com o
salário mínimo. Ressaltou que a mobilização busca frear essa ideia de reforma,
pois a aposentadoria é fonte de sobrevivência de diversas famílias no município,
manutenção de muitas no meio rural e muito dinheiro deixará de circular no
município, pedindo o apoio dos colegas Vereadores para cobrem os Deputados e
Senadores que apoiaram e ver qual a posição quanto a essa reforma, solicitando
para serem a favor dos agricultores e contra essa reforma. Registrou que trouxe
um abaixo assinado, que se posiciona contrário a essa reforma, colocando a
disposição dos interessados. Recebeu de forma satisfatória a notícia de mais obras
de asfalto na cidade, registrando que tem sido questionada por pessoas de fora do
município, qual o milagre para conseguir obras, tendo respondido que não é
milagre e sim a boa vontade, que beira a insistência, para realizar um desejo da
comunidade. Frisou estar feliz, pois virá mais asfalto, calçamento e melhorias para
a população. Concluindo, registrou que o município recebeu nota dez no ranque da
transparência do Ministério Público Federal, significando que estão cumprindo
todos os requisitos impostos, com um site alimentado diariamente e com todas as
informações necessárias, sendo um dos poucos municípios com selo de
transparência na internet por dois anos, mostrando que a Administração se
preocupa em deixar transparente tudo que acontece. No ESPAÇO DE LÍDERES,
não houve inscritos. Na Ordem do Dia não houve votação. No Espaço das
Explicações Pessoais, também não houve inscritos. Na oportunidade, Ver. João
Alberto Ghisleni registrou ter entrado em contato com o palestrante Dr. Joel
Maciel, que colocou estar disponível na segunda quinzena de outubro, para
realização de palestra motivacional aos funcionários, com todos os equipamentos
necessários. Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto agradeceu a
atenção e colaboração do Ver. João Alberto na questão da palestra e a presença de
todos, declarando encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 13
de junho de 2016.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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