ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 19.05.2014

ATA Nº 13/2014
Aos dezenove dias do mês de maio 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, cumprimentou os presentes e determinou a leitura
da Ata n.º 12/2014, da Sessão Ordinária realizada dia doze de maio de dois mil e
quatorze, aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário Ver. Jossandro
Marion leu Of. Gab. Pref. n.º 163/2014 – PAD /2º Bimestre 2014; Edital n.º
04/2014 – Audiência Pública; Pedido de Licença do Ver. Valdemir Rossato, para
tratar de interesse particular pelo período de 15 dias, sendo aprovado por
unanimidade. As demais correspondências ficaram a disposição dos Vereadores. À
Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º
34/2014: Inclui o concurso de escolha das soberanas do Município de Nova
Palma, no calendário de eventos municipais, autoriza a realização de despesas
pertinentes e dá outras providências. Projeto de Lei n.º 35/2014: Autoriza
contratação temporária de excepcional interesse público. No ESPAÇO DO
GRANDE EXPEDIENTE fez uso da Tribuna, Ver. JOÃO ALBERTO
GHISLENI. Fez um desabafo em relação a coisas que estão acontecendo em seu
último mandato e que estão lhe aborrecendo profundamente, registrando que no
início desta Legislatura, já vereador eleito, decidiu que daria todo o apoio possível
à administração do Prefeito Adroaldo, para desenvolver seu projeto de governo,
vencedor no último pleito. Destacou que não foi o Vereador do PMDB escolhido
pelo partido para representá-los nas unas, pois na véspera da campanha eleitoral,
se o partido colocaria ou não candidato próprio, sua postura foi pela defesa
veemente de não colocar candidato próprio e somente candidatos a Vereador, fato
que não foi entendido pela metade mais um do Diretório do partido, que passou a
atacar seu nome e de alguns companheiros, prejudicando o desempenho eleitoral.
Frisou que, alguns destes companheiros, após eleição, passaram a pressionar para
que o debate na Câmara fosse agressivo e de ataque a atual Administração,
isentando os Vereadores Jossandro e Valdemir, e não obtendo resultado em
relação a Sua Excelência, taxaram-no de situação. A última novidade é de que os
Vereadores de oposição, com assento na Casa, não tem uma participação mais
contundente e crítica, em relação à Administração, porque o professor Beto não
deixa, considerando isso uma covardia com seus colegas. Frisou que nunca influiu
qualquer um de seus colegas nos votos, nem falou como votaria qualquer projeto
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e sim segue sua consciência. Não gostou do depoimento da Vereadora Marta na
última sessão, quando a colega deu a entender que Sua Excelência estaria
municiando o Ver. Marcelo, com informações sobre diárias, frisando não ser
verdade. As informações que solicitou na Casa, nenhum Vereador pediu cópia ou
informações, destacando que não passou a documentação para ninguém,
informações que estão no site da Câmara. Não é assim que age nessa Casa e não é
vulnerável a pressões e muito menos influenciável em seus votos e depoimentos.
Destacou que sua atuação passará a ser mais exigente e crítica, mas não se
posicionará contrário a projeto por ser oposição e sim questionará a consciência,
se é bom ou não para a população e o desenvolvimento do munícipio. Pediu para
manterem o entendimento, diálogo e respeito nesta Casa e que as divergências se
limitem ao campo das ideias, para o bem de todos. Comunicou que se afastará de
quinze a trinta de junho, para dar continuidade a seu tratamento de saúde. Em
seguida, se manifestou na Tribuna, o Ver. MARCELO FERRAZ. Concordou
com o Ver. Jossandro, que a sessão da semana passada foi uma das piores,
assumindo que Sua Excelência e a Ver.ª Marta se exaltaram nos debates.
Concorda com o Ver. Jossandro de que mexer no passado não é importante e
salutar, e sim devem pensar para frente, se dispondo a isso. Frisou que, sempre
que vem para a Tribuna se manifestar e o que falar é de sua inteira e pura
responsabilidade, pois tem um pouco de conhecimento e as colocações são suas.
Parabenizou a Administração pela inciativa do projeto para escolha das soberanas
do munícipio, destacando ser importante para o munícipio, lembrando que na
administração passada não tiveram essa coragem. Registrou que tinha
preocupação quando o Ver. Expedito saiu da Secretaria de Obras, pois sempre
atendeu todos seus pedidos, agradecendo o Secretário Narciso, por também
atender todos os seus pedidos. Após, fez uso da Tribuna o Ver. ODILO
STEFANELLO. Recordou a questão do novo Código Florestal, ao ouvir na
Rádio São Roque a Festa do Arroz, em São João do Polêsine, destacando que os
Deputados e Senadores aprovaram a forma mais prática para os agricultores e não
aquela que impediria uma grande área de ser plantada, como a Presidente Dilma
queria. No Rio Grande do Sul são seis milhões de hectares que continuam sendo
cultivados. Registrou Sua preocupação, pois no sábado o Deputado Heitor Schuch
falou que a lei de emplacamento de tratores a Presidente Dilma não quer ceder,
pois arrecada um bom valor, que é do agricultor, principalmente do pequeno, que
não tem nem condições de comprar um trator novo. Frisou ser importante se
mobilizar e trabalharem unidos, para o município não perder. Em aparte, Ver. João
Alberto Ghisleni sugeriu, enquanto Câmara, o envio de correspondência aos
Deputados para derrubarem o veto da Presidente Dilma. Prosseguindo, Ver. Odilo
destacou que, inviabilizando a agricultura, a cidade vai mal também, sendo
interesse de todos ficarem atentos às decisões, pois o prejuízo é para todos, se
aprovado o emplacamento. Continuando, se pronunciou a Ver.ª MARTA
DALLA FAVERA. Justificou os projetos de lei 32 e 33 do Executivo municipal,
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destacando que segundo informações do Secretário de Finanças, Sr. Pedro, como
as Leis do PPA e LDO já estavam prontas e os valores só se confirmaram em
setembro do ano passado, agora é necessário à inclusão e também a abertura do
crédito especial para que o Executivo execute a obra. Não concorda que foi a pior
sessão, destacando que a Câmara é o local para falarem e discutirem, mas
concorda que devem se manter mais alinhados, para não saírem dizendo desta
Casa, que foi uma baixaria a sessão. Sabem que há discussões e reponsabilidades
de seus atos. Não concorda em não mexer no passado e sim devem falar, todos
devemos ter uma história, cada um deve deixar sim no passado boas ações para
povo e o município. Sugeriu a Mesa da Casa retirar as diárias no percurso de
menos de cem quilômetros, destacando que, em outras legislaturas também
retiraram diárias até para cidades vizinhas, como Ivorá e Pinhal Grande. Respeita
os Vereadores e que conversará com o Ver. Marcelo, concordando que devem se
respeitar aqui dentro desta Casa, mas as vezes se excedem pelo assunto e isso faz
parte do trabalho dos Vereadores. Também fez uso da Tribuna o Ver.
EXPEDITO LIBRELOTTO. Registrou seu contentamento em ver a humildade
dos Vereadores Marcelo e Marta, que partiram para o entendimento. Registrou as
boas vindas à assessora jurídica Salete, destacando que dará segurança aos
Vereadores, na parte jurídica e para tomarem melhores decisões. Como Líder,
registrou a alegria em ver o trabalho da atual Administração, quanto ao andamento
dos projetos no município, considerando uma das maiores conquistas para Nova
Palma, o projeto de saneamento na cidade, projeto elaborado em dois mil e dez,
pela outra administração, mas sem aprovação. A atual administração reformulou o
projeto e fez a prestação de contas que estavam exigindo, destacando que virá
cinco milhões e oitocentos mil reais para execução do projeto, que dará qualidade
de vida ao povo. Listou algumas obras executadas, citando a troca de piso no
ginásio municipal, que por ter ficado liso, será colocado uma camada de laca e que
a restauração por fora está sendo feita. Registrou que a quadra da praça central já
está sendo ocupada novamente e será feito melhorias nas redes. Também foram
feitas melhorias na quadra do Habitar Brasil, com colocação de areia e tela, assim
como na pracinha do Conjunto Raimundo Aléssio, que foi cercada e colocado
areia. Registrou já estar quase concluído a colocação de tubos na Rua Ítalo
Bertoldo, com custo alto, mas havia a necessidade. Receberão uma patrola do
Governo Federal, que ajudará muito, sendo mais uma conquista da atual
Administração. Cumprimentou o Ver. João Alberto pela postura na Tribuna,
colocando o que pensa e sente e quer ajudar Nova Palma. Frisou ser importante se
unirem e pensarem no bem comum, ver Nova Palma crescer e se desenvolver.
Concluindo o espaço, fez uso da Tribuna o Ver. JOSSANDRO MARION.
Solicitou envio de correspondência de parabenização para comunidade do
Comércio pela brilhante festa realizada no dia de ontem. Pediu envio de ofício ao
Executivo solicitando recuperação da estrada no acesso a residência do Sr. Alcides
Scapin, no Gramado, na Linha dos Pegoraros, em Novo Paraíso, na Linha dos
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Dalla Nora, no Comércio e estrada que liga Caemborá a Novo Paraíso, passando
pelo Bugre, pois não estão em boas condições. Destacou que chamou atenção no
facebook, que a Presidente Dilma vetou a lei que desobriga o emplacamento dos
implementos agrícolas, lembrando que a Casa enviou moção de apoio a esse
projeto. Sugeriu que se cobre dos Deputados e Senadores a derrubada desse veto
no Congresso Nacional. Destacou que sempre foi um Vereador apaixonado pelo
Legislativo, é preciso esquecer o Executivo, pois a função aqui é legislar e quem
faz as obras é o Executivo, registrando ter sido cobrado. É preciso diferenciar o
que é Executivo e Legislativo, sugerindo a vinda de um palestrante na semana da
Câmara e trabalhar nesse sentido. Registrou que a Bancada do PMDB é favorável
aos três projetos que serão apreciados na sessão de hoje. No ESPAÇO DE
LÍDERES não houve inscritos. Na Ordem do Dia, foram apreciados os Projetos
de Lei do Executivo n.ºs 31/2014, 32/2014 e 33/2014, 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 Audiência Pública, na segunda-feira, dia vinte
e seis, referente ao cumprimento das metas fiscais. Agradeceu a presença de todos
e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 19 de maio
de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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