ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 24.02.2014

ATA Nº 03/2014
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro 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: João Alberto Ghisleni,
Jossandro Marion, Júlio Della Méa, Luiz Carlos Bertoldo, Marcelo Ferraz, Marta
Dalla Favera, Odilo Stefanello e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou
aberto os trabalhos da presente Sessão, saudou os presentes e determinou a leitura
da Ata n.º 02/2014, da Sessão Ordinária realizada dia dezessete de fevereiro de
dois mil e quatorze, aprovada por unanimidade. Em seguida, o nobre 1.º Secretário
Ver. Jossandro Marion leu Of. n.º 07/3º Pel/2014 – Comandante Antônio Marcos
Martins Santos; Of. 4346/2013/SR/GIDUR Santa Maria – Caixa Econômica
Federal; Of. EP/05/2014 do Deputado Federal Jerônimo Goergen e Resolução de
Mesa n.º 01, de 17 de fevereiro de 2014, instituindo ponto facultativo no dia 03 de
março. As demais correspondências ficaram a disposição dos Vereadores. À Mesa,
foram apresentados: Do Legislativo Municipal: Da Ver.ª Marta Dalla Favera:
Proposição n.º 02/2014: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria de Obras e Trânsito, providencie o patrolamento da estrada
na Linha Mário da Rosa, na Salete, a pedido do Sr. Moacir Mário da Rosa e
estrada de São João dos Mellos. Proposição n.º 03/2014: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e
Trânsito, estude a possibilidade de construir uma barragem no Rio Bugre, dando
acesso à propriedade do Sr. Argemiro Garlet. Proposição n.º 04/2014: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e
Trânsito, providencie melhorias nos sinais de trânsito na Rua Júlio de Castilhos,
conforme solicitação e abaixo-assinado anexo. Do Ver. Jossandro Marion:
Proposição n.º 05/2014: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria de Obras e Trânsito, providencie na comunidade do
Comércio: Substituição de uma lâmpada pública no pátio do Salão Comunitário
do Comércio; Colocação de tubos no acesso do cemitério. No ESPAÇO DO
GRANDE EXPEDIENTE fez uso da Tribuna, Ver.ª MARTA DALLA
FAVERA. Justificou seus pedidos de providências, ressaltando a importância da
realização dos mesmos. Registrou a correspondência do Sr. Ivani Cancian,
juntamente com outras pessoas, solicitando melhorias na sinalização de trânsito
nas proximidades do estacionamento da CAMNPAL. Leu a correspondência do
Deputado Paulo Pimenta, destinando emenda parlamentar no valor de duzentos e
cinquenta mil reais, para construção de quadra de esportes, na comunidade do
Comércio, atendendo um pedido de Sua Excelência. Agradeceu o apoio do Mayer,
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da Márcia e do Júlio Espírito Santo nessa conquista, pedindo envio de ofício de
agradecimento ao Deputado. Também agradeceu os Vereadores que cobraram
mais atitude de Sua Excelência na cobrança de mais efetivo para o município e
pediu envio de correspondência de agradecimento ao Comandante Sedenir
Cardoso, ao Tenente Antônio Marcos Martins Santos e ao Deputado Pedro
Westephalen, pelo apoio na conquista de três efetivos para a Brigada Militar do
município. Também agradeceu o Prefeito Adroaldo pelo convite para irem a
Brasília, oportunidade em que Sua Excelência conquistou emenda do Deputado
Paulo Pimenta. Em seguida, usou a Tribuna Ver. ODILO STEFANELLO.
Registrou ter participado do Dia de campo na fazenda do Mardonio Ferigollo,
oportunidade que se fazia presente o Deputado Paulo Pimenta e o Secretário de
Agricultura, que falou sobre a irrigação, que se não esbarra no licenciamento,
esbarra na falta de energia ou de água. Sugeriu que na Marcha dos Vereadores se
discuta o assunto, se o licenciamento não vai impedir a obra da Barragem do Rio
Soturno. Concluindo, registrou o relatório do CPM da Escola Ana Löbler de
Caemborá, referente à verba destinada ao grupo de danças alemãs, mostrando
onde foram gastos os três mil e seiscentos reais. Após, Ver. MARCELO
FERRAZ. Parabenizou o Ver. Tiago, novo Presidente, se colocando a disposição
e agradeceu a Vereadora Marta, que presidiu a Casa no ano que passou, pelo bom
relacionamento. Pediu as providências cabíveis, pois no necrotério municipal não
estão funcionando os dois ares condicionados. Também pediu melhorias no
calçamento em frente à casa do eletricista Nunes e casa do Gringo. Registrou que
Sua Excelência e o Ver. Jossandro estiveram reunidos com o Prefeito em exercício
Beto, oportunidade que se colocou algumas reclamações da Secretaria de Obras, e
o mesmo ficou de resolver a questão de pessoas não credenciadas que estão
dirigindo veículos públicos, pedindo a solução do problema. Destacou ter sido
procurado por professores da Escola Cândida Zasso, preocupados com o grande
número de alunos que a Escola está perdendo, pedindo informações. Também
questionou se é verídico que o Hospital não renovou contrato com o munícipio e
pediu ao Presidente do Sindicato dos Servidores Beto Redin, que batalhe um
aumento significativo para os funcionários, na reposição que terão no mês de
março. Continuando, usou a Tribuna Ver. JOSSANDRO MARION. Parabenizou
o Ver. Tiago, novo Presidente, desejou sucesso à nova Mesa Diretora e
parabenizou a Vereadora Marta pela última gestão. Justificou seu pedido de
providências para a comunidade do Comércio e pediu a colocação de alguns tubos
no aceso ao cemitério, da mesma comunidade. Também pediu a construção de um
quebra mola na entrada da cidade, devido à alta velocidade dos carros naquele
local. Concluindo, fez uso da Tribuna, Ver. JOÃO ALBERTO GHISLENI.
Solicitou providências na Rua Ítalo Bertoldo, próximo ao restaurante do Trevo,
que precisa de canalização, pois corre água e esgoto e o cascalhamento no acesso
ao trevo. Também pediu providências sugerindo que se retire o material de
construção da academia na praça central, que está na calçada, pois deixa o
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ambiente feio e pode ocorrer bagunça durante o carnaval. Registrou que no início
da administração do prefeito Elder conseguiram emenda de cem mil reais para o
ginásio do Comércio, mas por não fazer e perder prazos, a verba foi devolvida,
parabenizando a conquista da Vereadora Marta. Na oportunidade, o Presidente
Tiago cobrou a oficialização dos Líderes de Bancada na Casa. No ESPAÇO DE
LÍDERES não houve inscritos. Na Ordem do Dia, não houve votação. No Espaço
das Explicações Pessoais fez uso da palavra a Ver.ª Marta Dalla Favera.
Registrou que o Prefeito já fez o projeto do ginásio no Comércio e dará uma
contrapartida de noventa e cinco mil reais. Parabenizou o Sr. Gilberto Redin,
Presidente do sindicato dos Servidores, pelo belo jantar na sexta-feira, registrando
que o Prefeito, em seu pronunciamento no Clube Guarani, falou que cedeu um
terreno para ser construída a sede do Sindicato. Destacou que o Presidente do
Sindicato já pediu aumento para os servidores municipais, mas é importante os
Vereadores se juntem a ele e ajudem na conquista de um aumento. Concluindo, o
Sr. Presidente reforçou o convite para audiência pública no dia de amanhã, que
tratará da avaliação das metas fiscais e disponibilizou cursos aos Vereadores
interessados, para uma melhor qualificação. Agradeceu a presença de todos,
declarando encerrada a presente Sessão Ordinária. Sala das Sessões, Nova Palma,
24 de fevereiro de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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