ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 22.09.2014
ATA Nº 29/2014
Aos vinte e dois dias do mês de setembro 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, cumprimentou os presentes e determinou a leitura da Ata n.º
28/2014, da Sessão Ordinária realizada dia quinze de setembro de dois mil e
quatorze, aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário Ver. Jossandro
Marion leu Of. Gab. Pref. n.º 302/2014 – cópia do Relatório PAD; Of. Gab. Pref.
n.º 315/2014 – resposta de Pedidos de Informações; Of. SMED n.º 66/2014 –
Convite para Plenária do Plano Municipal de Educação. À Mesa, foram
apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 59/2014: Dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2015. No
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE fez uso da Tribuna o Ver. JÚLIO
DELLA MÉA. Destacou que, enquanto esteve licenciado, procurou acompanhar
as entrevistas dos Vereadores pela rádio, escutou coisas boas, mas uma o deixou
muito triste, algo que aconteceu em Nova Palma e atingiu sua família, sua cunhada
a principal pessoa atingida. Acredita que isso não deveria ter sido colocado aqui,
por que não são os Vereadores que fazem justiça, cada um tem seu lugar, e sim
resolvido pela justiça, eleita para julgar. Frisou que não devem colocar inocentes a
frente disso, espalhando de forma errada e difamando pessoas que não merecem.
Ressaltou que, também ocorreu coisas boas nos últimos dias, esperada por todos,
citando a assinatura do asfalto, na sexta-feira, e a primeira Expo Nova Palma,
parabenizando a ACIS, o Poder Público e a Câmara, que também colaborou.
Destacou que, quando se unem, tudo da certo, sendo um mês que ficará marcado.
O município tem condições de crescer e muito, desde que as pessoas pensem por
Nova Palma, e não para si ou alguns problemas que existem e sempre irão existir.
Em seguida, se manifestou o Ver. MARCELO FERRAZ. Parabenizou a
Administração e ACIS pela realização da Feira Municipal, destacando ser um mês
que ficará marcado, pois também teve a assinatura do convênio do asfalto. Espera
que realmente se concretize, que não seja propaganda política enganosa, pois às
vezes o governo assina e não retribui depois. Ressaltou que muitas pessoas
passaram pela feira e conheceram o município, desejando que as próximas
administrações e diretorias da ACIS continuem dando esse exemplo. Registrou
que tem feito pedidos de informações, pois representa os partidos coligados PDT e
PT, e estes cobram. Estão participando ativamente do governo, intermediando e
colaborando com a Administração. Os dois partidos fazem oposição consciente e
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participativa no governo, e a Administração, com boa vontade, tem encaminhado
as respostas dos pedidos. Pediu a Casa que solicite, junto ao Secretário de
Finanças Pedro, o valor gasto nos campeonatos municipais em dois mil e treze,
que não constou na resposta enviada. Pediu o patrolamento da estrada na Linha
Rigon, pois está bastante danificada e a troca de local de uma lixeira no Bairro
Nossa Senhora de Lourdes, passando para o outro lado da rua. Solicitou
verbalmente que a Administração forneça cópia do empenho e nota fiscal do
concerto da patrola. Registrou que, em conversa com o Prefeito, colocou ao
mesmo a importância de fazerem cobranças na Tribuna, como ocorreu com as
reclamações no Posto de Saúde, que após as cobranças diminuiu cinquenta por
cento. Finalizando o espaço, se manifestou o Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO.
Como cidadão e agora Vereador, sempre preocupado em ver Nova Palma crescer e
se desenvolver, sempre participou das feiras em Faxinal do Soturno, gosta desses
eventos e ver o crescimento que as empresas apresentam e hoje Nova Palma está
de parabéns, a Administração, ACIS e o Poder Legislativo, que também
colaborou, uma demonstração de capacidade e união, uma feira apolítica, com
todos imbuídos. Circularam mais de dez mil pessoas, muitas de fora, destacando
que só ouviu elogios. Como Vereadores, devem elogiar, dar força e reconhecer o
trabalho de quem se colocou a disposiçãos. Na questão do asfalto, acredita que
depois de assinado, não tem como voltar atrás, destacando que em poucos dias
será iniciado. Frisou estar feliz, com tudo que tem acontecido, pedindo aos
Vereadores para pensarem que vale a pena se juntarem e contribuir. No ESPAÇO
DE LÍDERES se manifestou o Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO. Ficou feliz quando
o Ver. Marcelo colocou que a questão da saúde está começando melhorar, mas
entende que, para melhorar, todos devem dar uma mão, são eleitos para defender o
povo e quando tem fundamento, a administração. Chamou atenção quando um
eleitor ligou pedindo que intervisse junto ao Prefeito um carro, para buscá-lo no
interior do município, sendo que já havia ganhado as consultas e a cirurgia para a
esposa sem pagar nada. Explicou que o poder público precisa cortar gastos,
pedindo para entender e colaborar. Sugeriu aos Vereadores para, quando tem
casos, ver se realmente precisa e quando possam ajudar, ouvir as pessoas e tirar as
conclusões se realmente tem a necessidade solicitada. Devem se colocar ao lado
da Administração e do povo, filtrando o que é bom e aquilo que pode ser colocado
de maneira mais viável. Em seguida, fez uso da palavra o Ver. JOSSANDRO
MARION. Solicitou ao Executivo, que forneça cópia do contrato com a empresa
que presta coleta de lixo no município, devido muitas reclamações, em função do
serviço. Justificou sua ausência na assinatura do convênio do asfalto, ressaltando
ser o horário que vai para a faculdade, mas o partido foi representado pelo Ver.
João Alberto Ghisleni. Espera que não seja mais uma forma do atual governador
adquirir votos, lembrando que o município já assinou vários convênios, que
ficaram no papel. Frisou que o maquinário distribuído pelo Governo Federal é
uma propaganda enganosa, pois tira FPM dos municipais e em outros impostos.
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Finalizando, pediu que a Casa envie moção de parabenização ao CTG, pela
realização da Semana Farroupilha, incentivando a patronagem organizar esses
eventos, para que tenhamos momentos de tradicionalismo. Com relação aos
pedidos de informações, destacou que estão vindo incompletos, como o que fez na
comunidade de Vila Cruz, assim como as informações que devem ser informadas
aos partidos, também não estão sendo feitas, destacando ser crime de
reponsabilidade se não responder os pedidos de informações. Na Ordem do Dia,
foi apreciado o Projeto de Lei do Executivo n.º 58/2014, aprovado por
unanimidade, com seus pareceres. No Espaço das Explicações Pessoais se
manifestou o Ver. João Alberto Ghisleni. Reportou-se sobre a Primeira Expo
Nova Palma, destacando que irá marcar época, por tudo que envolveu a feira,
sendo um pensamento cristalino na região de a melhor feira da região até hoje.
Pediu a Casa o envio de moção de parabenização a Administração e ACIS e
parabenizou o Presidente Tiago por ter sido sensível na solicitação financeira
aprovada nesta Casa. Em aparte, Ver. Jossandro sugeriu a correspondência em
nome de todos os Vereadores. Continuando, Ver. João Alberto concordou, desde
que seja em seu nome, com a associação dos demais. Frisou que também irá
marcar época o asfalto na cidade, ressaltando que depois de assinada a ordem do
Governo, dificilmente dá para traz. Pensou que só no PMDB é que sofresse
discriminação, mas a Rádio da cidade, na qual é sócio, não o entrevistou durante a
Feira. Ressaltou que todos deveriam ter sido entrevistados, pois são patrocinadores
e incentivadores, achando uma falta de consideração com o Legislativo. Em
seguida, Ver.ª Marta Dalla Favera comentou sobre a audiência pública realizada
nesta Casa, dia dezesseis, que tratou da LDO e indica estudos para dois mil e
quinze, no valor de aproximadamente vinte milhões de reais. Destacou que
precisam de economia, pois os cofres estão com dificuldades financeiras e o
dinheiro da Usina está bloqueado novamente. No mesmo dia, também se realizou
a audiência sobre as metas fiscais, que mostra como está se comportando as
despesas no município. Em seguida, solicitou transcrição na íntegra: “Quanto ao
questionamento e a fala do nobre colega Ver. Júlio Della Méa, eu devo dizer que
estou aqui para fiscalizar o Executivo e também para falar as coisas de interesse da
nossa comunidade. Eu sou fiscal e cobrei muito o Excelentíssimo Prefeito, cobrei
os fiscais também do nosso município, devido aos alvarás, por que uma pessoa
que está sem alvará há um ano, não pagando alvará para o município de Nova
Palma, ganhando uma fortuna, eu acho que isto fica ruim para os pequenos, por
que eu tenho minha loja e eu vendo muito pouco na minha loja, e eu pago alvará,
nós temos uma empresa, meu esposo tem uma empresa, e nós pagamos alvará, nós
pagamos impostos, então eu devo, eu quis falar isso, que é uma cobrança para o
Executivo, que cobre-se também impostos para esse tipo de pessoas e o que falei
nessa Tribuna não vou retirar nenhuma fala”. Finalizando o espaço, Ver. Marcelo
Ferraz. Explicou que quando falou de seu medo não é para criticar, nem cutucar
ninguém. Pediu ao Líder do Governo Ver. Expedito para dar uma olhada no
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ginásio municipal, pois foi procurado pelo amigo nego, que colou ter de sete a dez
vazamentos nos encanamentos dos banheiros e vestiários e os ralos foram feitos
com caimento para a porta, ao abrir o chuveiro, alaga tudo. Concluindo, o
Presidente Ver. Tiago Uliana, com relação aos pedidos de informações verbais
dos Vereadores Marcelo e Jossandro, destacou que serão enviados ao Executivo
em forma de ofício. Parabenizou a Diretoria da ACIS e a Comissão Organizadora
da Feira Municipal, destacando que na abertura do evento se pronunciou em nome
do Legislativo, representando todos os Vereadores. A Casa também está de
parabéns, assim como a Administração merece o reconhecimento pela parceria
com a ACIS. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente
Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 22 de setembro de 2014.
Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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