ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 14.04.2014

ATA Nº 09/2014
Aos quatorze dias do mês de abril 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 de Moura, Marta Dalla
Favera, Odilo Stefanello e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto
os trabalhos da presente Sessão, cumprimentou os presentes e determinou a leitura
da Ata n.º 08/2014, da Sessão Ordinária realizada dia sete de abril de dois mil e
quatorze, aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário Ver. Jossandro
Marion leu o Of. Gab. Pref. n.º 122/2014 – Balancetes da Receita e Despesa dos
meses de fevereiro e março; Of. Gab. Pref. n.º 125/2014 – Atendendo
requerimento da Proposição n.º 16/2014; Convite FEDERACOM, para Audiência
Pública em Porto Alegre, sobre apoio cultural a Rádios Comunitárias. As demais
correspondências ficaram a disposição dos Vereadores. À Mesa, foram
apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 27/2014: Dispõe
sobre informações a serem prestadas pelas administradoras de cartões de crédito
ou de débito em contas correntes e demais estabelecimentos similares. Projeto de
Lei n.º 28/2014: Autoriza o Prefeito Municipal abrir crédito especial no valor de
R$ 18.000,00 e dá outras providências. Em Regime de Urgência: Projeto de Lei
n.º 29/2014: Cria cargos públicos no Município. Do Legislativo Municipal: Do
Ver. João Alberto Ghisleni: Proposição n.º 17/2014: Pedido de Providências:
Que o Executivo Municipal, por sua secretaria competente, acione a Vigilância
Sanitária do município, com a finalidade de controlar o grande número de cães
"sem donos", que perturbam o sossego dos cidadãos, à noite com barulho e
durante o dia com ataques e desorganização nas lixeiras das ruas. Em relação
aos cães devidamente identificados com seus donos, que sejam os mesmos
devidamente alimentados e seguros em suas residências, ao menos durante a
noite. Proposição n.º 18/2014: Pedido de Providências: Que o Executivo
Municipal, através da secretaria competente, de prioridade absoluta em suas
ações e obras, no que diz respeito a instalações das câmeras de vigilância nas
entradas/saídas da cidade, bem como nos locais de maior necessidade (Praça
Central, Bancos, Firmas, etc...), de acordo com o estudo já realizado pelos
funcionários da Prefeitura. Do Ver. Jossandro Marion: Proposição n.º 19/2014:
Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de
Obras e Trânsito, providencie a construção de um redutor de velocidade na Rua
Dom Antônio Reis, próximo ao pavilhão da CAMNPAL. Proposição n.º 20/2014:
Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de
Obras e Trânsito, providencie a colocação de uma lâmpada pública, em frente à
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residência do Sr. Antônio Dalla Nora e outra, em frente à residência do Sr.
Walter Dias Rodrigues, na comunidade do Comércio. De Todos os Vereadores:
Moção n.º 01/2014: Moção de Pesar: Aos familiares da Sr.ª Adriana Manfio
Piovesan, pelo seu falecimento, ocorrido dia 14 de abril, em Nova Palma. Em
seguida, assumiu os trabalhos a Vice-Presidente Ver.ª Marta Dalla Favera. No
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE fez uso da Tribuna, Ver. TIAGO
ULIANA. Enquanto Presidente está buscando aproximar a Casa da comunidade e
dentro das ações que irá desenvolver neste ano, anunciou que está viabilizando
uma palestra, com um ex-assessor da FUNDERGS, buscada pelo colega Ver. Beto
Ghisleni, que tratará sobre a capitação de recursos por entidades esportivas,
capacitando-os para fazerem projetos bem elaborados. Registrou que se fará
presente na Audiência Pública, convite do Deputado Estadual Miki Breier, nos
dias vinte e um e vinte e dois de abril, relativa à questão das rádios comunitárias,
com palestra do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas e um representante
do Ministério das Comunicações. Buscará se inteirar ao assunto e colocou a
disposição dos Vereadores interessados. Após, se manifestou na Tribuna, o Ver.
ODILO STEFANELLO. Registrou, segundo informações do Prefeito e Vice, que
já foi paga a indenização e assinada a escritura da área em São Cristóvão e, em
poucos dias, a Firma responsável voltará para concluir o trecho de asfalto naquele
local, agradecendo o Vice-Prefeito, que está inteirado no assunto. Em seguida, fez
uso da Tribuna a Ver.ª MARTA DALLA FAVERA. Justificou o projeto de lei
do Executivo que cria concurso fotográfico, destacando que o Agente de Turismo
Diego forneceu cópia do regulamento e registrou ser favorável ao mesmo, pela
importância no turismo no município. Reportando-se ao projeto de lei 27, frisou
ser necessário à abertura de crédito, para a Administração firmar convênio com a
Rádio Comunitária, já aprovado pela Casa. Registrou sua participação na préconvenção da escolha de candidatas a Deputadas Estaduais e a Senadora Ana
Amélia, para governadora do Estado pelo Partido Progressista, no sábado que
passou, em Porto Alegre, com grande participação das mulheres. Frisou ter ficado
feliz por ter participado do evento, que contou com a presença de autoridades do
partido, lendo trechos de alguns depoimentos. Também se manifestou na Tribuna,
Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO. Agradeceu os colegas Vereadores que
concordaram em aprovar o projeto do Executivo que cria cargos de servente, para
trabalhar na creche municipal, informando que no momento será chamado apenas
um servidor e pediu que continue o bom senso na Casa. Continuando, usou a
Tribuna Ver. MARCELO DE MOURA. Solicitou mais informações referentes
ao funcionamento da creche, pois ainda tem pessoas desinformadas. Também
solicitou ao Líder do Governo informações referente ao número de profissionais
que trabalham na área da saúde no munícipio. Elogiou o trabalho desenvolvido
pela Brigada Militar com o Pelotão Mirim, destacando que prevenirá muitas
coisas, importante serem parceiros nesse projeto. Reforçou o pedido de envio de
moção aos familiares da Senhora Adriana Piovesan, que faleceu no dia de hoje.
Também se manifestou o Ver. JOÃO ALBERTO GHISLENI. Justificou seus
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pedidos de providências, destacando ser louvável a iniciativa da Administração,
em iniciar a colocação de câmeras de vigilância no centro administrativo, sendo
importante dar prioridade e concluir essa obra em vários pontos da cidade, pois
inibe ações de delinquentes. Lamentou a situação de cães abandonados nas ruas,
que a noite fazem barulho e reviram os lixos, pedindo que a vigilância sanitária
interfira nessa situação. Agradeceu o Executivo por ter atendido seu pedido na
Rua Ítalo Bertoldo, pois no dia de hoje iniciou as obras de canalização do esgoto e
o cascalhamento. Registrou que ontem à noite o Deputado Perondi garantiu, até
dia vinte deste mês, o envio de documentos referente à emenda para agricultura,
que também beneficiará a comunidade da Salete, na questão da quadra.
Finalizando, fez uso da Tribuna o Ver. JOSSANDRO MARION. Justificou seu
pedido de redutor de velocidade, pois veículos estão passando em alta velocidade,
assim como na Rua Duque de Caxias, pedindo a Brigada Militar que faça
operações nessas ruas. Em aparte, Ver. João Alberto sugeriu que os redutores de
velocidade sejam como os de cidade grande, dentro dos padrões. Continuando,
Ver. Jossandro justificou que o pedido de lâmpada pública na residência do Sr.
Antônio Dalla Nora é para segurança daquela família, que já foi assaltada e o local
é de difícil acesso. Também lamentou o problema gravíssimo, com inúmeros
cachorros nas ruas, destacando ser importante uma legislação para diminuir o
problema. Registrou que a Bancada do PMDB é favorável aos projetos que
entraram na sessão de hoje. Destacou ser importante a iniciativa da Administração
em buscar informações sobre os cartões de crédito e assim arrecadar mais
impostos, mas é importante que a população gaste aqui no município. Destacou
ser importante a Câmara participar da Audiência da FEDERACOM, que tratará
dos repasses as rádios comunitárias, lembrando que teve, quando Presidente, assim
como o Ver. Marcelo de Moura, apontamento do Tribunal de Contas, mas
conseguiram justificar. Pediu colocação de cascalho em pontos das estradas que
deu problema nos dias de chuva em Novo Paraíso, no acesso a comunidade do
Gramado e Linha dos Stefanellos. Comentou sobre o aumento do IPTU, que
castigou a população, onde noventa por cento dos imóveis tiveram aumento
significativo, destacando ser importante uma reavaliação, deixando uma sugestão,
em nome do partido, que se faça gradativamente esse aumento. No ESPAÇO DE
LÍDERES não houve inscritos. Na Ordem do Dia, foram apreciados: Projetos de
Lei do Executivo n.ºs 26/2014, 27/2014, 28/2014 e 29/2014, aprovados por
unanimidade, com seus respectivos pareceres. No Espaço das Explicações
Pessoais Ver. Marcelo de Moura reportou-se a questão da segurança pública no
município, pois são cobrados pela comunidade, registrando que empresários da
cidade estão dispostos a ajudar a pagar as câmeras, para inibir os assaltos.
Também frisou ser importante viabilizar convênio com a Rádio Comunitária e
sugeriu que o Executivo faça um reestudo na questão do IPTU, pois a população
ficou revoltada com os novos valores. Concluindo, o Presidente Ver. Tiago
convidou a todos para participarem da reunião de preparação do Processo de
Participação Popular e Cidadã, na quarta-feira, aqui na Câmara e comunicou a
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Vice-Presidente, que Sua Excelência se ausentará do país por quatro dias, durante
o feriado. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão.
Sala das Sessões, Nova Palma, 14 de abril de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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