ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 16.06.2014

ATA Nº 17/2014
Aos dezesseis dias do mês de junho 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, Guiomar Steffenello,
Jossandro Marion, Júlio Della Méa, Marcelo Ferraz, Marta Dalla Favera, Odilo
Stefanello e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos,
cumprimentou o Vice-Prefeito Adalberto Piovesan e os demais presentes e
determinou a leitura da Ata n.º 16/2014, da Sessão Ordinária realizada dia nove de
junho de dois mil e quatorze, aprovada por unanimidade. As principais
correspondências ficaram a disposição dos Vereadores. À Mesa, foram
apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 44/2014: Autoriza o
Poder Executivo abrir crédito especial no valor de R$ 4.000,00, com recursos
oriundos do repasse efetuado pelo SUS – Sistema Único de Saúde. Projeto de Lei
n.º 45/2014: Altera o Anexo I da Lei 1.501/2013, no que diz respeito a instrução
para provimento do cargo de Analista Ambiental. Projeto de Lei n.º 46/2014:
Autoriza o Poder Executivo Municipal aumentar o limite de abertura de créditos
suplementares. Do Legislativo Municipal: De Todos os Vereadores: Moção nº
03/2014: Moção de Pesar: Aos Familiares do Sr. Gentil Tomazi, pelo seu
falecimento, ocorrido dia 11 de junho, em Nova Palma. No ESPAÇO DO
GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna a Ver.ª MARTA DALLA
FAVERA. Iniciou destacando que falaria dos cinco projetos do Executivo, em
análise na Casa, pedindo ao Presidente para avisá-la um minuto antes do término
de seu tempo, para não acontecer como no Santo Inácio, ressaltando que o
Regimento Interno é para todos. Associou-se ao Ver. Marcelo na sessão passada,
quando falou sobre a fofoca, que assim como a inveja e a maldade podem ser
esquecidas, mas a gratidão e o respeito, às pessoas devem carregar no coração.
Acredita que devem ter dentro desta Casa respeito, valores que fazem parte de
vida da pessoa humana, pedindo ao Presidente que sua Secretária e a Assessora
Legislativa respeitassem todos os Vereadores e os tratassem com igualdade.
Magoou-lhe muito o quê aconteceu no Santo Inácio e não acredita ter sido eleita,
com quinhentos e sessenta e dois votos, para ouvir risadinhas, sorrisos irônicos e
achando que tem que ser empregada. É vereadora, foi eleita pelo povo e quer
respeito, frisando que jamais deixará sua cadeira e que não a provoquem pra briga.
Continuará sendo autêntica e verdadeira e quer que dentro desta Casa se tenha
gratidão, sentimento que jamais vai esquecer, assim como não esquecerá quando a
colocam contra o Prefeito, em seu gabinete, lamentando que na parte da manhã
veio pedir ajuda jurídica ao Sr. Pedro e foi informada pelo mesmo, que o Prefeito
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o proibiu de dar informações. Frisou ter feito cursos para se habilitar para estar
aqui e estudar os projetos, tendo sede de aprender e de justiça. Ligou para o
Prefeito, e o mesmo disse que não pode, pois está passando por cima. Frisou ser
uma honra à presença do Vice-Prefeito, que sempre a ajudou em seus
pronunciamentos de toda Sua vereança, destacando ser muito grata ao mesmo.
Considerou injusto a colocarem contra o Prefeito Adroaldo, ressaltando que
apenas usa a Tribuna para explicar os projetos e falar como Presidente da
Comissão de Finanças e Infra Estrutura e não para fazer maldade aos colegas.
Salientou que não mais concorrerá e seus colegas de situação não precisam ter
medo, pois já mostrou que é boa de voto. Não se elegeu para aguentar desaforo de
pessoas que ajudou e de colegas, que hoje a fizeram vir duas vezes na Prefeitura e
disseram-lhe que deveria se calar. Destacou que não tem nenhum filho ou parente
empregado dentro da Prefeitura, pois não foi para isso que se elegeu e sim para
defender o povo. Concorda com todos os projetos, destacando que os estudou
durante toda a semana. Quanto à fofoca, que cada pessoa fique com sua
consciência, pense e analise o que estão fazendo. No ESPAÇO DE LÍDERES não
houve inscritos. Na Ordem do Dia, foram apreciados os Projetos de Lei do
Executivo n.ºs 39/2014, 40/2014, 41/2014, 42/2014 e 43/2014, aprovados por
unanimidade, com seus respectivos pareceres. Na oportunidade, o Sr. Presidente
consultou a alteração no horário da próxima sessão ordinária, dia vinte e três de
junho, ficando para as quatorze horas e trinta minutos a Reunião das Comissões
Permanentes e as quinze horas a Sessão Ordinária, tendo a aprovação de todos os
Vereadores. No Espaço das Explicações Pessoais não houve inscritos.
Concluindo, o Presidente Ver. Tiago solicitou aos Vereadores interessados a
entrega de um histórico para colocar no novo site da Câmara. Agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova
Palma, 16 de junho de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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