ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 24.03.2014

ATA Nº 06/2014
Aos vinte e quatro dias do mês de março 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 da presente Sessão, saudou os presentes e cumprimentou o
Ver. Expedito Librelotto, pela passagem de seu aniversário no dia de ontem. Em
seguida, determinou a leitura da Ata n.º 05/2014, da Sessão Ordinária realizada dia
dezessete de março de dois mil e quatorze, aprovada por unanimidade. Em
seguida, o 1º Secretário Ver. Jossandro Marion leu Of. Gab. Pref. n.º 89/2014 –
Prestação de Contas do Exercício de 2013; Convite do Poder Legislativo da
Quarta Colônia e Região para reunião dia 28 de março, em Faxinal do Soturno;
Convite para almoço festivo do Grupo de Terceira Idade Reviver de Nova Palma,
dia 06 de abril e Pedido de Licença do Ver. Marcelo Ferraz, para tratar de
interesse particular pelo período de 31 dias, a contar de 31 de março, sendo
aprovado por unanimidade. As demais correspondências ficaram a disposição dos
Vereadores. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de
Lei n.º 20/2014: Altera o art. 3º, §1º, da lei n.º 1.509/2013. Projeto de Lei n.º
21/2014: Autoriza o Poder Executivo a conceder benefício aos médicos
participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil. Projeto de Lei n.º 22/2014:
Autoriza contratação temporária de excepcional interesse público. Do Legislativo
Municipal: Do Ver. Marcelo Ferraz: Proposição n.º 11/2014: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal providencie, o mais breve possível, no
Loteamento Habitar Brasil: colocação de tela de proteção na quadra, pintura do
salão e limpeza do local. Do Ver. João Alberto Ghisleni: Proposição n.º
12/2014: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras e Trânsito, providencie: 1. Patrolamento, cascalhamento e
melhorias em relação ao saneamento na rua Ítalo Bertoldo, que liga o trevo de
acesso a cidade até a rua Osvaldo Cruz, perfazendo apenas uma quadra. 2. Que o
mesmo trabalho seja executado na rua João Volcato, partindo da rua Júlio de
Castilhos, perfazendo também, apenas uma quadra. Do Ver. Jossandro Marion:
Proposição n.º 13/2014: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria de Obras e Trânsito, providencie o patrolamento da estrada
do cerro da gruta até o asfalto, em direção a Pinhal Grande, bem como o
patrolamento da estrada da comunidade do Bugre. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE fez uso da Tribuna, Ver. JÚLIO DELLA MÉA. Solicitou a
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Secretaria de Obras melhorias na estrada que liga Vila Cruz a Linha Três, devido
às más condições. Convidou a todos para o Sétimo Encontro da Família
Stefanello, que se realizará no domingo, dia trinta, em Vila Cruz. Comunicou que,
no dia vinte e um, a direção da Escola Padre João Zanella de Vila Cruz, esteve em
Porto Alegre, no Palácio Piratini, na presença do Governador, onde ocorreu à
oficialização do tempo integral no Rio Grande do Sul, estando à escola de
parabéns, por ser uma das três escolas no Estado a fazer parte desta modalidade,
que virá fortalecer as escolas do meio rural. Estão de parabéns a direção,
professores, funcionários e comunidade escolar, que unida se empenhou para
buscar essa nova modalidade de ensino, orgulhando-se muito como cidadão e
morador de Vila Cruz. Em seguida, usou a Tribuna Ver. JOÃO ALBERTO
GHISLENI. Associou-se ao Presidente Tiago nas felicitações ao Ver. Expedito.
Em seguida, justificou seus pedidos de providências, ressaltando a importância da
realização dos mesmos e pedindo atenção por ser apenas uma quadra para
patrolamento e britagem, em cada solicitação. Parabenizou o Presidente Tiago
pela preocupação com o assoreamento do asfalto com depósito de água, ficando
bom o trabalho realizado. Solicitou envio de correspondência a Emater,
parabenizando pela continuidade dos serviços no Estado e solicitando que o
empenho continue o mesmo, em relação ao desenvolvimento da agricultura e do
município. Registrou que enviou correspondência pessoal a Deputados que tem
afinidade, solicitando a interferência antes da votação que queria terminar com o
caráter social da Emater, pois iria inviabilizar. Congratulou-se com a Escola Pe.
João Zanella, inserida na modalidade Tempo Integral, lembrando que trabalhou na
escola como professor, por um ano e três meses e sabe do trabalho desenvolvido
na mesma, se colocando à disposição. Após, se manifestou na Tribuna, o Ver.
JOSSANDRO MARION. Reforçou o pedido para patrolamento da estrada na
Linha dos Pegoraros, em Novo Paraíso, que necessita de melhorias em alguns
pontos, para facilitar o escoamento dos grãos. Também justificou o pedido de
patrolamento na estrada do cerro da gruta, pedido de alguns caminhoneiros, por
não estar em boas condições, assim como a estrada na comunidade do Bugre.
Pediu melhorias em alguns pontos da estrada na comunidade do Gramado, onde
foi colocado saibro, em dias de chuva forma barro, dificultando a passagem dos
veículos. Agradeceu a Secretaria de Obras pelas melhorias na iluminação na
comunidade do Comércio, o Presidente Tiago pelo empenho e parabenizou os
servidores Ricardo e Denir pelo trabalho. Também parabenizou a Escola de Vila
Cruz, inserida no Programa Tempo Integral na Escola, escola que há muito tempo
trabalha para implantação desse programa e parabenizou o colega Ver. Expedito
pela passagem do aniversário. Continuando, fez uso da Tribuna o Ver.
EXPEDITO LIBRELOTTO. Agradeceu as felicitações e mensagens de
otimismo e companheirismo que recebeu. Registrou o reconhecimento a Seleção
Feminina de Nova Palma, que se sagrou campeã do Interseleções, dia quinze de
março, em Pinhal Grande, lendo o nome das atletas e do técnico. Anunciou,
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segundo informações do Sr. Prefeito, que a tela de proteção para quadra do
Habitar Brasil já está pronta e também será feito o fechamento da quadra no
Loteamento Raimundo Aléssio. Registrou que já foi feita nova licitação para
reforma do ginásio municipal, mas não apareceu nenhum interessado, sendo
necessária nova licitação e não havendo interessados, a Prefeitura contratará firma
para fazer o trabalho de recuperação. Também já foi realizada licitação para
ampliação da Escola no Santo Inácio e do ginásio e a academia para o campo de
futebol, onde será colocado alguns aparelhos. Na próxima semana receberão um
caminhão caçamba, pois existe necessidade de mais máquinas e pessoas para
trabalharem, destacando que a secretaria de obras está trabalhando aos sábados
para dar condições para o escoamento da safra. Também chegará o rolo
compactador e na sexta-feira receberão uma ambulância nova. Registrou ter sido
adquirido mais de quatorze mil metros de fios para melhorias da telefonia no
Caemborá. No ESPAÇO DE LÍDERES fez uso da palavra o Ver. JOSSANDRO
MARION. Reportou-se a notícia do Jornal Cidades do Vale, de quatorze de março,
onde coloca alguns possíveis candidatos no município, PMDB se coligando com o
Sr. Joel, destacando que o partido ficou preocupado com a informação. Foi
procurado por algumas pessoas e o Presidente do Partido deu liberdade para falar
que na próxima eleição o PMDB terá sim candidato a prefeito em Nova Palma e
está aberto ao diálogo para coligações com outros partidos. Sugeriu que se inclua
nas demandas para marcha dos Vereadores o pedido de construção de ginásio para
a Escola Tiradentes e a conclusão da ERS 149, pedindo envio de oficio ao DAER
em Santa Maria solicitando que seja sinalizada a parte pronta do asfalto, por
questão de segurança, principalmente à noite que se torna perigoso. Em seguida,
se manifestou o Ver. MARCELO FERRAZ. Também parabenizou o Ver. Expedito
pela passagem de seu aniversário e a Escola de Vila Cruz, pela conquista.
Agradeceu a administração pela atenção que deu a seu pedido na comunidade do
Habitar Brasil. Registrou sua preocupação, pois no final de semana, algumas
pessoas presenciaram fatos da secretaria de obras na comunidade de São João dos
Mellos, que não pertence ao município de Nova Palma, onde máquinas estiveram
o final de semana todo trabalhando no local, enquanto em nosso município
pessoas reclamam das condições das estradas e não recebem atendimento de
máquina que necessitam. Pediu ao Líder do Governo mais esclarecimentos sobre o
ocorrido. Agradeceu os Vereadores que aprovaram seu pedido de licença, se
colocando a disposição do colega Marcelo de Moura, que assumirá em seu lugar.
Na Ordem do Dia, foram apreciados: Projetos de Lei do Executivo n.ºs
17/2014, 18/2014 e 19/2014 e Projetos de Lei do Legislativo n.ºs 01/2014,
02/2014 e 03/2014, aprovados por unanimidade, com seus respectivos pareceres.
No Espaço das Explicações Pessoais Ver. Expedito Librelotto destacou ter
ouvido com atenção a preocupação do Ver. Marcelo, sobre as máquinas de Nova
Palma estarem no município de Júlio de Castilhos, lembrando que no fim de
semana passou em São João e viu as máquinas daquele município, relatando as
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marcas, que são diferentes das de Nova Palma, mas se aprofundará no assunto.
Registrou que os pedidos de cascalhamento de ruas solicitadas pelo Ver. João
Alberto não será feito e sim o calçamento, conforme informações do Prefeito.
Concluindo, o Presidente Ver. Tiago fez um chamamento a todos os Vereadores
para estarem presentes às dezoito horas na próxima segunda-feira, para cumprirem
o horário da reunião das Comissões e discutir alguns assuntos de interesse da
Casa, listando as sessões interiorizadas, evento da Câmara na Semana do
Município, em parceria com ACI, semana da Câmara, instalação de câmeras de
vigilância na Casa, contrato com a Rádio Comunitária e demandas para marcha
dos Vereadores a Porto Alegre, informando que participará da reunião do Poder
Legislativo, na sexta-feira, em Faxinal do Soturno, colocando seu veículo a
disposição dos interessados para acompanhá-lo. Agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 24 de março
de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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