ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 17.03.2014

ATA Nº 05/2014
Aos dezessete dias do mês de março 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, saudou os presentes e determinou a leitura da Ata
n.º 04/2014, da Sessão Ordinária realizada dia dez de março de dois mil e
quatorze, aprovada por unanimidade. Ver. Marcelo Ferraz secretariou os trabalhos.
As principais correspondências ficaram a disposição dos Vereadores. À Mesa,
foram apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 17/2014:
Estabelece o índice para revisão geral anual e concede reajuste de vencimentos
aos Servidores do Executivo Municipal. Projeto de Lei n.º 18/2014: Altera o art.
3.º da Lei n.º 1.503/2013. Projeto de Lei n.º 19/2014: Altera as alíquotas de
custeio patronais do Regime Próprio de Previdência Social. Do Legislativo
Municipal: Da Mesa Diretora: Proposição n.º 08/2014: Projeto de Lei n.º
01/2014: Concede aos Servidores da Câmara Municipal a revisão geral anual e
reajuste de vencimentos. Proposição n.º 09/2014: Projeto de Lei n.º 02/2014:
Concede a revisão geral anual aos subsídios dos Vereadores. Proposição n.º
10/2014: Projeto de Lei n.º 03/2014: Concede a revisão geral anual aos subsídios
do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE fez uso da Tribuna, Ver.ª MARTA DALLA FAVERA.
Registrou que ama seu partido e o defende sempre, pois é feito de várias pessoas, e
não são duas ou três que decidem pelo partido e sim todos os filiados. Registrou a
correspondência do Deputado Federal José Otávio Germano, que atendendo
pedido do Prefeito Adroaldo, das Vereadoras Marta e Eloisa, do Vice-Prefeito
Adalberto e do Ex-Prefeito Antônio Carlos Bertoldo Pigatto, destinou emenda
individual no valor de quinhentos mil reais para o asfalto, projeto já cadastrado e
destacou que virão mais recursos do mesmo Deputado. Reportou-se ao projeto de
lei do Executivo n.º 17, registrando ter participado da reunião dos servidores, que
foi gratificante para Prefeito, pois explicou muito bem para os servidores as
condições do município e chegou-se a um acordo de aumento de seis e meio por
cento e o vale passará de oito para dez reais por dia trabalhado. Também registrou
que o Prefeito está estudando a possibilidade de uma folga útil por mês, para
consultas e exames e gostariam de melhorar as condições de trabalho e o salário
dos servidores, mas existem limites a serem cumpridos. As insalubridades
continuam sendo pagas, lembrando que na administração anterior foram tiradas, e
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ninguém ficará com o salário abaixo do mínimo, parabenizando o Prefeito pela
condução da reunião. Também registrou a vinda de uma patrola e um rolo
compactador, emenda de trezentos mil reais do Deputado Luiz Carlos Heinze, que
possibilitará melhorias nas estradas, registrando que pediu reparos na entrada da
residência do Sr. Claudio Rossato. Também informou que virá uma caçamba para
a Prefeitura. Em seguida, usou a Tribuna Ver. JOÃO ALBERTO GHISLENI.
Registrou ter participado, juntamente com o Ver. Valdemir, da convenção do
PMDB, no dia de ontem, em Porto Alegre, com mais de ter mil militantes, tendo
sido vencedor para candidato ao governo do Estado o Sr. Sartori. Ficou contente e
feliz, pois na próxima eleição terão no mínimo quatro partidos em condições de
chegar ao Piratini, candidatos do PT, PDT, PP e do PMDB. Não tem dúvidas de
que terão um grande pleito e de que não será o PT o vencedor e lamentou a pouca
participação dos militantes do PMDB da Quarta Colônia, onde somente oito
Vereadores participaram da Convenção. Parabenizou o Presidente do Partido no
munícipio Ver. Valdemir, por terem participado. Solicitou autorização do Senhor
Presidente para Sua Excelência, Ver. Valdemir e Ver. Marcelo participarem do
Primeiro Encontro Legislativo Municipal em Porto Alegre, de vinte e seis a vinte e
oito de março. Registrou que a Bancada é favorável aos projetos que entraram na
Casa e pediu ao Presidente Tiago para entrar em contato com o Prefeito e ver se
confirmou a emenda do Deputado Perondi, para melhorar a situação da quadra da
Salete, no valor de cento e cinquenta mil reais, pois se não se confirmar esta
semana, na segunda-feira o partido irá declinar apoio a outro candidato a deputado
federal no munícipio, para as próximas eleições. Solicitou a Secretaria de Obras
melhorias no perímetro que compreende a Rua Silvio Grotto, entre a Rua
Constante Prendin e Rua Almirante Barroso, que em dias de chuva acumula água
na rua, devido problemas no nível das bocas de lobo, precisando ser levantado o
calçamento nesses pontos, para solucionar o problema. Continuando, fez uso da
Tribuna o Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO. Prestou esclarecimentos solicitados
pelo Ver. Marcelo, na sessão passada, referente à retirada da servidora dos
Correios de Vila Cruz, destacando que o serviço não estava sendo como deveria
ser, havia reclamação da comunidade, principalmente o atraso na entrega das
correspondências. Houve reclamações junto ao Prefeito e nos Correios em Santa
Maria, que pediu providências. Destacou não ser retaliação política a decisão, pois
no Caemborá a concessão dos Correios continua com o Sr. Olivo Müller, que é de
partido de oposição. Cumprimentou o Prefeito pelo trabalho na quadra de esportes
na praça central da cidade, desativada há dois anos, que não teve a manutenção
que devia e se deteriorou, registrando que está em andamento a licitação para
colocação de uma camada de concreto, que possibilitará a volta da prática de
futebol, eventos, vôlei e a novidade de que será adaptada para a prática do tênis.
Mesmo o Prefeito não sendo um desportista, ele tem acompanhado os pedidos da
comunidade, listando que a cancha do ginásio de esporte está pronta e o ginásio de
esportes da Escola Cândida Zasso está em andamento à licitação. Informou que,
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em breve, virá uma pracinha de brinquedos nova para a praça central da cidade e
os brinquedos retirados serão reformados e posteriormente colocados na
comunidade de Linha Três. No ESPAÇO DE LÍDERES não houve inscritos. Na
Ordem do Dia, foram apreciados os Projetos de Lei do Executivo n.ºs 14/2014,
15/2014 e 16/2014, aprovados por unanimidade, com seus respectivos pareceres.
No Espaço das Explicações Pessoais também não houve inscritos. Concluindo, o
Presidente Ver. Tiago reforçou o convite para todos participarem da audiência
pública, quinta-feira, dia vinte, oportunidade em que o Executivo fará a
apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico e colocou a disposição
dos interessados para participarem do Encontro Nacional de Vereadores e
Servidores, em Porto Alegre. Agradeceu a presença de todos, declarando
encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 17 de março de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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