ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 14.07.2014

ATA Nº 21/2014
Aos quatorze dias do mês de julho 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,
cumprimentou os presentes e determinou a leitura da Ata n.º 20/2014, da Sessão
Ordinária realizada dia sete de julho de dois mil e quatorze, aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário Ver. Jossandro Marion leu Of. Gab.
Pref. n.º 232/2014 – Relatório Gestão Fiscal e Resolução de Mesa n.º 03/2014. As
demais correspondências ficaram a disposição dos Vereadores. À Mesa, foram
apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 52/2014: Autoriza o
Poder Executivo abrir crédito especial no valor de R$ 2.631,58, com recursos
oriundos de repasse da Secretaria de Saúde do RGS. Projeto de Lei n.º 53/2014:
Autoriza o Poder Executivo abrir crédito especial no valor de R$ 19.937,56, com
recursos oriundos de repasse do FNDE, vinculo 1132 – Aquisição de brinquedos
didáticos. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna, a
Ver.ª MARTA DALLA FAVERA. Solicitou envio de moção de pesar aos
familiares do Sr. Albino Leal, que faleceu no sábado, em Novo Paraíso,
destacando que foi ministro, ordenado pelo saudoso Padre Luiz Sponchiado.
Registrou ser favorável ao projeto de lei n.º 51, em que é relatora, por ser legal,
segundo a Assessora Jurídica da Câmara. Registrou que esteve visitando o Centro
de Pesquisas Genealógicas - CPG, na semana passada, para fazer pesquisa sobre a
descendência da Família Zasso, que está organizando uma festa. Foi bem atendida
pela Sandra, o Professor Valter e o Bernardo, mas teve a impressão de que estão
sendo pouco valorizados e não estão recebendo como deveriam pelo trabalho
maravilhoso de informatização desenvolvido no local, que conta com informações
de todos os descendentes italianos, continuidade aos trabalhos do Padre Luiz.
Frisou estar feliz com a quantia que veio para terminar o CPG, que não é do
município e sim da Mitra, local visitado por pessoas de todos os lugares, mas não
valorizado pelos daqui, pouco visitado pelas escolas, que deveriam dar mais
ênfase. Sugeriu que o município incentive, as escolas e Vereadores façam
visitações e que se coloque no calendário de eventos do município essas
visitações. Também registrou ser favorável ao projeto de lei n.º 48, que trata sobre
a Feira Municipal, mas, como Vereadora e por estar sendo cobrada sobre o Posto
de Saúde, pediu que se melhore o atendimento no local, por estar em precárias
condições, citando o exemplo de sua mãe, que não conseguiu consulta, só por
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agendamento, necessitando ter que fazer particular, para mostrar seus exames, e
isso acontece com várias pessoas. Também pediu providências a Administração
que disponibilize uma enfermeira para acompanhar os doentes que vão de
ambulância até Santa Maria, que segundo o Prefeito não tem dinheiro para pagar
esse profissional, pedindo ao Líder do Governo Expedito levar a preocupação.
Após, se manifestou na Tribuna, o Ver. JOSSANDRO MARION. Pediu a
Administração, que envie uma equipe de engenharia da Prefeitura para solucionar
o problema de desmoronamento no Rio Portela, fundos do Banco do Brasil, que
está preocupando os moradores, e também no Rio Soturno, no canto do Estádio
Municipal, próximo ao depósito de calcário da CAMNPAL. Também pediu a
retirada das pedras no Rio Portela, próximo à casa de Sua mãe, onde caiu parte do
muro e está represando água, em dias de chuva. Destacou que considera o CPG
um dos maiores feitos do Padre Luizinho, local que contém histórico de famílias
de todas as etnias, sendo importante esse recurso da consulta popular e
continuarem lutando para o mesmo ser concluído. Em aparte, Ver. João Alberto
Ghisleni registrou que, ao participar de reunião em Porto Alegre, o ex-Governador
Rigotto se posicionou de que não devemos esquecer o CPG, um diamante que
falta ser um pouco polido. Continuando, Ver. Jossandro registrou ter recebido, no
dia de hoje, três reclamações por falta de remédios no Posto de Saúde, pedindo
que se resolva o problema, principalmente dos medicamentos contínuos. Sugeriu
que a Secretaria de saúde se prepare melhor na aquisição dos remédios. Reforçou
o pedido para reparos nas estradas de Novo Paraíso, Gramado e Comércio,
estradas estas prejudicadas pelas chuvas. Registrou que Bancada do PMDB é
favorável a todos os projetos que estão em tramitação na Casa e desejou um bom
recesso aos colegas Vereadores. Continuando, usou a Tribuna Ver. MARCELO
FERRAZ. Solicitou envio de moção de pesar aos familiares do Nana França, que
faleceu no início de mês. Com relação ao CPG, destacou que sempre foi contra o
desligamento da Prefeitura, que ocorreu ano passado, e diziam ser ilegal, mas são
sabedores que não é verdade, destacando ser importante dar suporte para quem
está lá trabalhando. Frisou ter respeito pelo Presidente da Casa, mas a postura de
Sua Excelência, a partir dessa sessão, irá mudar nesta Casa, sempre procurou ser
coerente, correto e justo, aprovando projetos que dizem respeito, mas infelizmente
tem pessoas da Administração, as mesmas que tentaram derrubar o ex-Prefeito,
com denúncias infundadas na maioria, querem derrubar Sua Excelência,
colocando-o contra pessoas da Administração. Também cobrou solução para a
falta de remédios contínuos no Posto de Saúde, que está precário, destacando que
ouviu reclamações até no Caemborá. Reportando-se a colocação da Ver.ª Marta,
com relação a falta de dinheiro, frisou: diziam que o Prefeito Elder roubava, mas
tinha remédio no Posto, estradas e atendimento de horas máquinas e agora que não
roubam, onde está o dinheiro? Registrou ainda que irá procurar o Controle Interno
da Prefeitura para denunciar pessoalmente desvio de função, já pediu solução e
não foi tomada as devidas providências pela Administração. Desejou bom recesso
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a todos, se colocando a disposição. No ESPAÇO DE LÍDERES se manifestou o
Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO. Na questão sobre a falta de remédios no Posto de
Saúde, lembrou que já conversou com a Secretária Lidiane, que colocou das
dificuldades, mas buscará se informar o que está acontecendo. Agradeceu os
colegas por serem favoráveis aos projetos de lei em estudo na Casa. Esclareceu
que, por motivo familiar, não estará presente na abertura da semana do município,
mas semana que vem estará de volta e participará das festividades. Lamentou os
comentários do Ver. Marcelo, destacando que tem coisas que devemos repensar,
algumas o Vereador tem razão outras talvez não, destacando que o meio termo
sempre é melhor do que ir ao extremo, mas tem o direito de fazer a critica que
quiser. Como líder, dará a reposta de acordo com os problemas que se
apresentarem, desejando um bom recesso a todos. Na Ordem do Dia, foram
apreciados os Projetos de Lei do Executivo n.ºs 48/2014, 49/2014, 50/2014,
51/2014, 52/2014 e 53/2014, aprovados por unanimidade, com seus respectivos
pareceres. No Espaço das Explicações Pessoais não houve inscritos. Concluindo,
o Presidente Ver. Tiago reforçou o convite para todos participarem da abertura da
Semana do Município, na sexta-feira, em Novo Paraíso e desejou um bom recesso
aos colegas Vereadores. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 14 de julho de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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