ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 23.06.2014

ATA Nº 18/2014
Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às quinze
horas, na Sala das Sessões, reuniram-se em Sessão Ordinária, sob a Presidência do
Vereador Tiago Uliana, os Vereadores: Expedito Librelotto, Guiomar Steffenello,
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 17/2014, da Sessão
Ordinária realizada dia dezesseis de junho de dois mil e quatorze, aprovada por
unanimidade. As principais correspondências ficaram a disposição dos
Vereadores. À Mesa, foi apresentado: Do Legislativo Municipal: De Todos os
Vereadores: Moção nº 04/2014: Moção de Pesar: Aos Familiares do Sr.
Algemiro Vestena, pelo seu falecimento, ocorrido dia 17 de junho, Bom Retiro Nova Palma. Moção nº 05/2014: Moção de Pesar: Aos Familiares da Sr.ª
Eulália Piovesan Vestena, pelo seu falecimento, ocorrido dia 22 de junho, Bom
Retiro - Nova Palma. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da
Tribuna o Ver. JOSSANDRO MARION. Registrou ser contrário, assim como
toda Bancada do PMDB, ao Projeto de Lei do Executivo, que autoriza aumentar o
limite de abertura de crédito suplementar, lembrando que em dois mil e onze,
quando estava no governo, apresentou emenda ao orçamento, passando de trinta
para dez por cento, o limite de suplementação sem autorização da Câmara, sendo
que a mesma foi aprovada por unanimidade. Destacou não ser crítica e se o
Executivo precisar, basta enviar um projeto e assim a Câmara poderá acompanhar
o que acontece, sugerindo aos colegas a possibilidade de todos votarem contra,
para resguardar o orçamento. Finalizou registrando que a Bancada é favorável aos
demais projetos que serão apreciados. Em seguida, se manifestou na Tribuna a
Ver.ª MARTA DALLA FAVERA. Solicitou envio de ofício de congratulações
parabenizando o Sicredi Quarta Colônia, pelos trinta e três anos, com uma bela
festa realizada dia vinte, no Clube Guarani. Pediu ao Líder do Governo que
levasse sua solicitação ao Executivo para ampliação do necrotério, colocação de ar
condicionado, equipar com caixas de som e construção de uma rampa, solicitando
cópia de seu pedido já feito na Casa, para que possa complementar o que não
consta no mesmo. Também solicitou cópia de seu pedido feito ao Deputado Paulo
Pimenta, em sua viagem a Brasília, para calçamento na comunidade de Novo
Paraíso e o ginásio de esportes para o Comércio. Destacou que fez os pedidos e
continuará batalhando, assim como todos os Vereadores deveriam pedir para seus
Deputados e conseguirem também fazer o calçamento em Novo Paraíso, como
está sendo feito em Vila Cruz e Caemborá. Destacou que, de agora em diante, fará
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pedidos para as comunidades e solicitará ao Líder do Governo para levá-los até o
Prefeito. Continuando, usou a Tribuna Ver. JÚLIO DELLA MÉA. Fez a leitura
da Nota Oficial do Partido Progressista de Nova Palma, manifestando-se sobre o
posicionamento externado na Sessão Ordinária do dia dezesseis de junho.
Finalizando, se manifestou o Ver. MARCELO FERRAZ. Registrou ter recebido
reclamações de pessoas da cidade e interior, com relação à falta de remédios no
Posto de Saúde, solicitando ao Presidente da Casa e ao Líder do Governo ver o
que está acontecendo. Também pediu, ao Líder do Governo, para trazer
informações com relação à licitação dos calçamentos, pois maquinários da
Prefeitura estão trabalhando para as firmas que estão realizando o serviço,
destacando existir reclamações, principalmente de agricultores. Reportou-se ao
projeto de lei que solicita aumento no limite de crédito suplementar, destacando
que precisa ser coerente e ético, pois em dois mil e onze, quando foi baixado o
limite dos créditos, seu Prefeito, na época, foi contra essa redução na
porcentagem. No ESPAÇO DE LÍDERES se manifestou o Ver. EXPEDITO
LIBRELOTTO. Registrou que trará as informações solicitadas, com relação à falta
de remédios no Posto de Saúde, mas não tem ouvido reclamações. Na questão das
horas máquinas para agricultura, registrou que uma firma particular fará o
trabalho, sendo que já estão pagas mais de trezentas horas máquinas. Frisou ser
importante deixar as máquinas da Prefeitura para fazer acompanhamento na
cidade e município e também trará o nome da empresa que prestará o serviço. Na
Ordem do Dia, foram apreciados os Projetos de Lei do Executivo n.ºs 44/2014 e
45/2014, aprovados por unanimidade e Projeto de Lei do Executivo n.º 46/2014,
aprovado com cinco votos favoráveis, tendo três contrários dos Vereadores da
Bancada do PMDB, Jossandro Marion, Guiomar Steffenello e Valdemir Rossato.
No Espaço das Explicações Pessoais usou da palavra a Ver. Marta Dalla
Favera. Frisou que, na sessão passada, em nenhum momento mencionou o Partido
Progressista, é Vereadora eleita pelo partido, mas teve votos de outros. Ressaltou
que, se fosse homem de verdade, o Presidente do partido teria assinado sozinho à
nota oficial, estaria hoje na sessão e o partido teria um líder de bancada na Casa,
que até hoje não tem. Frisou que não perderá seu tempo com esse tipo de coisa,
sabe que às vezes os partidos usam e abusam de algumas pessoas, destacando que
dará a resposta na sessão de Novo Paraíso. Concluindo, o Presidente Ver. Tiago
lembrou a todos que a próxima Sessão Ordinária, dia trinta de junho, será na
comunidade de Novo Paraíso, às dezenove horas. Agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 23 de junho
de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
02

