ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 21.03.2016
ATA Nº 06/2016
Aos vinte e um dias do mês de março 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: João Alberto Ghisleni, Jossandro
Marion, Júlio Della Méa, Luiz Carlos Bertoldo, Marcelo Ferraz, Nelson Santos,
Tiago Uliana e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto os
trabalhos, cumprimentou os presentes e colocou em apreciação a Ata n.º 05/2016,
da Sessão Ordinária realizada dia quatorze de março de dois mil e dezesseis,
aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto
Ghisleni leu o Of. Gab. Pref. n.º 96/2016 – Comunicação de férias do Prefeito
Municipal; Of. Gab. Pref. n.º 98/2016 – Resposta do pedido de
informações/proposição n.º 06/2016; Of. Gab. Pref. n.º 100/2016 – Resposta do
pedido de informações/proposição n.º 05/2016; À Mesa, foram apresentados: Do
Legislativo Municipal: da Mesa Diretora: Projeto de Lei n.º 01/2016: Concede
aos Servidores da Câmara Municipal a revisão geral anual. Projeto de Lei n.º
02/2016: Concede a revisão geral anual aos subsídios dos Vereadores. Projeto
de Lei n.º 03/2016: Concede a revisão geral anual aos subsídios do Prefeito,
Vice-Prefeito e Secretários Municipais. Em seguida, o Senhor Presidente, Ver.
Expedito Librelotto, em nome dos colegas Vereadores, registrou as condolências
pelo falecimento do pai da Servidora Tania, no dia treze de março. No ESPAÇO
DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. JOSSANDRO
MARION. Cumprimentou os presentes e registrou ter sido procurado por alguns
servidores, que reclamaram que no Portal da Transparência do município, o valor
do salário exposto não condiz com o salário que estão recebendo, pedindo que a
Casa envie ofício solicitando ao Executivo as informações ou que na próxima
Sessão, o Executivo envie um servidor com conhecimento das informações, para
colocar como são registrados os valores no portal, ou o Líder do Governo, Ver.
Tiago busque as informações junto ao Executivo. Registrou que a Bancada o
PMDB é favorável a todos os projetos de lei que serão apreciados na sessão de
hoje, tendo já esclarecido todas as dúvidas. Reforçou não ser contrário a revisão
dos subsídios dos agentes políticos, apenas é contrário ao pagamento do décimo
terceiro salário ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, em função da
lei municipal não autorizar, convidando os colegas Vereadores para pesquisarem
na internet, decisões do Tribunal de Justiça, que são contrárias a esse pagamento,
pois os agentes políticos não tem os mesmos direitos que um funcionário público.
Fez suas as palavras do Presidente Expedito, prestando profundos sentimentos, em
nome do Partido do PMDB, a Servidora Tania, pelo falecimento do seu pai. Em
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seguida, se manifestou a Ver. NELSON SANTOS. Cumprimentou os presentes e
registrou a alegria de retornar a Câmara, agradecendo os companheiros e amigos,
em oportunizá-lo apresentar reivindicações da comunidade. Parabenizou a
Administração, ACIS, Câmara de Vereadores e a comunidade pelas câmeras de
vigilância, que já estão dando resultados, citando exemplo de um acidente de
trânsito, que foi esclarecido através das mesmas. Destacou ser importante cada um
fazer sua parte, pois traz grande satisfação, que ainda existem pessoas que tem
interesse em fazer algo pela cidade. Também registrou seus sentimentos a
Servidora Tania, colocando que Jesus é quem consola o coração na perda de um
ente querido. Agradeceu os Vereadores Odilo e Tiago pela oportunidade de
assumir a vereança, o Presidente do PP e os colegas Vereadores, de situação e
oposição, pelo carinho e apoio na Casa. No ESPAÇO DE LÍDERES, fez uso da
palavra o Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou os presentes e reportou-se aos
projetos de lei que serão apreciados, destacando que no projeto n.º 08, o percentual
concedido aos Servidores é a inflação dos últimos doze meses e está dentro da
realidade do que o município pode conceder. Frisou que, com as dificuldades
financeiras do município, é preferível dar um reajuste que se possa pagar,
lembrando que esse valor já foi debatido com o Sindicato dos Servidores, na
presença de alguns Vereadores. Quanto ao Projeto de n.º 09, que altera o valor do
vale-refeição, destacou ser um acréscimo de dez por cento. Agradeceu a
compreensão dos colegas que se manifestaram favoráveis. O projeto de lei n.º 10,
que recebe em doação as câmeras de videomonitoramento, por parte da ACIS e
firma convênio com o Governo do Estado, para o acompanhamento por parte da
Brigada Militar, lembrando que já registrou os benefícios que trará ao município.
São sabedores que terá ônus para a manutenção, que ficará a cargo do município,
mas é um grande avanço, com a insegurança que vivemos. Finalizou pedindo a
compreensão e aprovação dos colegas Vereadores. Na Ordem do Dia foram
apreciados os Projetos de Lei do Executivo n.ºs 08/2016, 09/2016 e 10/2016,
aprovados por unanimidade, com seus respectivos pareceres. No Espaço das
Explicações Pessoais, não houve inscritos. Concluindo, o Presidente Ver.
Expedito Librelotto agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 21 de março de 2016.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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