ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 18.08.2014

ATA Nº 24/2014
Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às dezenove
horas, na Sala das Sessões, reuniram-se em Sessão Ordinária, sob a Presidência da
Vereadora Marta Dalla Favera, os Vereadores: Expedito Librelotto, João Alberto
Ghisleni, Jossandro Marion, Marcelo Ferraz, Nelson Santos, Odilo Stefanello e
Valdemir Rossato. Ausente o Ver. Tiago Uliana, Presidente da Câmara Municipal.
A Senhora Presidente em exercício declarou aberto os trabalhos, cumprimentou os
presentes e determinou a leitura da Ata n.º 23/2014, da Sessão Ordinária realizada
dia onze de agosto de dois mil e quatorze, aprovada por unanimidade. As
principais correspondências ficaram à disposição dos Vereadores. À Mesa, foram
apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 55/2014: Altera a
afetação de bens públicos de uso especial, para posterior alienação. Projeto de
Lei n.º 56/2014: Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$
105.000,58, com recursos oriundos de repasse do Ministério da Saúde e próprios
do Município. Do Legislativo Municipal: Do Ver. Nelson Santos: Proposição
n.º 43/2014: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras e Trânsito, providencie o patrolamento e cascalhamento das
ruas do Loteamento na Linha Rigon, com colocação de tubos e realização de
valetas laterais, onde necessário, bem como a retirada de entulhos em frente à
residência da Sra. Luana Scapin. Proposição n.º 44/2014: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e
Trânsito, providencie a colocação de pó de brita nos corredores da Praça Bruno
Pippi, bem como areia junto aos brinquedos da mesma. No ESPAÇO DO
GRANDE EXPEDIENTE, se manifestou na Tribuna o Ver. ODILO
STEFANELLO. Convidou os colegas Vereadores e familiares para participarem
do jantar que será servido após a Sessão Ordinária, na próxima segunda-feira, em
São Francisco. Em seguida, se manifestou na Tribuna, o Ver. NELSON
SANTOS. Justificou e reforçou os pedidos para o loteamento na Linha Rigon,
registrando algumas dificuldades encontradas pelos motoristas e pedestres.
Solicitou manutenção na Praça Bruno Pippi, que se encontra abandonada.
Registrou ter ficado abatido com a trágica morte do candidato a Presidência da
República Eduardo Campos, pela perda de um ser humano, com pensamentos
nobre e positivo, que o cativou muito, mas agora estudará os outros candidatos,
que tenham bons pensamentos para o Brasil e abaixo a corrupção. Pediu orações
para a paz em Israel e agradeceu os colegas, por todos trabalharem pelo mesmo
ideal, com entendimento para uma Nova Palma ainda melhor e do futuro e assim
serem lembrados que fizeram algo pelo município. No ESPAÇO DE LÍDERES se
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manifestou o Ver. MARCELO FERRAZ. Reforçou os pedidos para a comunidade
do loteamento na Linha Rigon, pedindo ao Líder do Governo Ver. Expedito, que
olhe com carinho. Reportou-se a administração passada, em que Sua Excelência
fez parte e o ex-Prefeito respondeu duzentos e quarenta e três processos, mas não
levou a culpa em nenhum, registrando que na semana passada também teve as
contas de dois mil e doze aprovadas pelo Tribunal de Contas. Registrou estarem
contentes pela postura na Casa e perante a sociedade, com ética, consciente e
crítica, mas construtiva. Registrou que, no dia de amanhã, irá juntamente com o
ex-Prefeito Elder até o gabinete do Deputado Sossela, em busca de recursos para
fechar a quadra da Linha do Soturno. Ressaltou terem sido bem recebidos pela
Administração, quando acompanhou o Deputado Ciro Simoni, Secretário de
Estado até metade do ano, e quem indicou e colocou o ônibus da saúde, a spin e as
duas ambulâncias no município, segundo informações do prefeito Adroaldo,
frisando que continuam colaborando com o município. Registrou ter repassado ao
colega Ver. Expedito, o e-mail solicitando solução de problema de um morador de
Linha Um, para as devidas providências junto à Administração. Em seguida, fez
uso da palavra o Ver. JOSSANDRO MARION. Também se manifestou sobre a
morte de Eduardo Campos, candidato a Presidência da República que o PMDB do
Rio Grande do Sul apoiaria, sendo uma perda pela pessoa e história, eleito
governador com mais de oitenta por cento dos votos, com um futuro promissor na
política e que ajudaria o Brasil a se desenvolver. Destacou que se orgulha de ser
vereador e desde a Legislatura passada se tem boa relação nesta Casa, frisando que
as coisas se constroem com diplomacia. Registrou que a Bancada do PMDB é
favorável ao projeto de lei do Legislativo e que foi procurado por professores
municipais, destacando terem cometido um erro e injustiça com os mesmos ao não
analisaram bem o projeto de lei n.º 47, onde os professores de vinte horas
perderam a metade do vale-refeição. Frisou ser preciso se alertar ao votarem os
projetos e defender os interesses do povo, mas poderão corrigir o equívoco no
próximo ano. Na Ordem do Dia, não houve votação. No Espaço das Explicações
Pessoais não houve inscritos. Concluindo, a Presidente em exercício Ver.ª Marta
Dalla Favera lembrou que a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e cinco, será na
comunidade de São Francisco. Agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 18 de agosto de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver.ª Marta Dalla Favera
Vice-Presidente
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