ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 20.06.2016
ATA Nº 19/2016
Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às dezenove horas, na Sala
das Sessões, reuniram-se em Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador
Expedito Librelotto, os Vereadores: Eloisa Uliana, João Alberto Ghisleni,
Jossandro Marion, Júlio Della Méa, Marcelo Ferraz, Odilo Stefanello, Tiago
Uliana e Valdemir Rossato. O Sr. Presidente declarou aberto os trabalhos,
cumprimentou os presentes e colocou em apreciação a Ata n.º 18/2016, da Sessão
Ordinária realizada dia treze de junho de dois mil e dezesseis, aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu Of.
Gab. Pref. n.º 180/2016 – Resposta do Pedido de Informações/Proposição n.º
32/2016; Of. Gab. Pref. n.º 181/2016 – Resposta do Pedido de Informações –
Ofício Gab. Pres. n.º 42/2016; À Mesa, foram apresentados: Do Executivo
Municipal: Em Regime de Urgência: Projeto de Lei n.º 22/2016: Autoriza
contratação temporária de excepcional interesse público. Do Legislativo
Municipal: Da Mesa Diretora: Proposição n.º 37/2016: Projeto de Lei n.º
05/2016: Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal do Prefeito e do VicePrefeito do Município de Nova Palma para o período de 1º de janeiro de 2017 a
31 de dezembro de 2020. Proposição n.º 38/2016: Projeto de Lei n.º 06/2016:
Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos Secretários Municipais de Nova
Palma para o período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020.
Proposição n.º 39/2016: Projeto de Lei n.º 07/2016: Dispõe sobre a fixação do
subsídio mensal dos Vereadores da Câmara Municipal de Nova Palma para o
período de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. No ESPAÇO DO
GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna a Ver.ª ELOISA ULIANA.
Cumprimentou os presentes e reforçou o pedido de apoio dos colegas na
aprovação do projeto de lei n.º 22, justificando que a contratação do médico
clínico geral, que atenderá nos Postos de Saúde do Caemborá e Vila Cruz, se dá
em decorrência do desligamento do médico Euzébio do Programa Mais Médico,
até que o Ministério da Saúde envie outro. Devido à necessidade e não haver
profissional na banca de concurso é necessário à contratação para não deixar a
população descoberta nesse período do inverno. Registrou que o Dia de Cooperar
é uma ação desenvolvida pelas cooperativas do município, composta pela
CAMNPAL, COTRAPALMA, CRESOL e SICREDI, e com o apoio da Prefeitura
Municipal, através da Secretaria de Saúde, realizarão a “cooperação está no
sangue”, uma campanha de doação de sangue, no dia vinte e cinco de junho, no
Posto de Saúde, sendo o material enviado para o Hemocentro de Santa Maria,
lendo as exigências para a doação. Em seguida, se manifestou o Ver. TIAGO
ULIANA. Saudou os presentes e solicitou que a Casa, em nome de todos os
Vereadores, envie Moção de Congratulação para a Pastoral da Saúde, pelos trinta
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anos de existência no município, lendo um histórico da mesma. Frisou ser
importante valorizar o belíssimo trabalho desempenhado pela Pastoral, por
pessoas leigas, que se doam pensando no próximo, hoje coordenada pela Senhora
Clotilde Pegoraro. Considerou importante a iniciativa das cooperativas, apoiada
pela Secretaria da Saúde, com a campanha de doação de sangue, lembrando que
sugeriu, quando Vereador de Oposição, a primeira campanha no município, onde
tiveram grande êxito. Questionou o Sr. Presidente se houve contato com o
comando da Brigada Militar, na questão do abigeato no município, pedindo para
reforçar, pois após as manifestações, nos últimos dias não ocorreu furtos, mas é
importante o contato, ressaltando que a Brigada Militar está mais presente no
município. Registrou que a Vigilância Sanitária fez uma ação no município de
Agudo, na sexta-feira, importante ver onde está sendo comercializada a carne
roubada. Reforçou ser importante uma reunião com o Tenente Martins e os líderes
das comunidades, para inibir a questão do abigeato no município. Na
oportunidade, o Sr. Presidente colocou que fará novamente o contato com a
Brigada Militar. No ESPAÇO DE LÍDERES, não houve inscritos. Na Ordem do
Dia foram apreciados: Projeto de Lei do Executivo n.º 22/2016 e Projeto de Lei
do Legislativo n.º 04/2016, aprovados por unanimidade, com seus respectivos
pareceres. No Espaço das Explicações Pessoais, Ver. João Alberto Ghisleni
registrou que a pouco recebeu um whatsApp do Gabinete do Governador Sartori,
que acaba de conseguir junto ao Presidente interino Michel Temer e assessoria
financeira da União, uma carência de cem por cento da dívida do Estado, até 31 de
dezembro de dois mil e dezesseis, o quê vai gerar até o final do ano uma economia
de um bilhão, seiscentos e cinquenta milhões reais. Destacou que vê com
responsabilidade que o governo vem tentando consertar o descalabro que o estado
chegou pelas mãos de vários governantes que o antecederam, especialmente o
Governo PT, espera que consigam desse esforço instrumentalizar a segurança
pública, chamando os aprovados em concurso, atender as demandas atrasadas dos
hospitais e conversar com o CPERS Sindicato, que é o braço raivoso do PT, em
que foi filiado ao Sindicato por quase vinte anos, e nunca fizeram um movimento
contrário ou greve quando era governo PT, pois os indicativos nunca passavam
nas assembleias, mas basta entrar outro governo que fazem greve, paralização e
quebração de patrimônio público e agora o braço da inteligência, que mina as
crianças e adolescentes, que vão para escola trancá-las, entre outros
acontecimentos. Destacou que o petista não consegue enxergar que quem não é
tem outro pensamento, não enxergam os ladrões, que deveriam ser preso e
devolver o dinheiro, raça que vai estar extinta do país muito logo. Concluindo, o
Presidente Ver. Expedito Librelotto agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 20 de junho de 2016.
Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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