ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 25.04.2016
ATA Nº 11/2016
Aos vinte e cinco dias do mês de abril 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, Marcelo Ferraz, Narciso Wendt, Odilo Stefanello,
Tiago Uliana e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto os
trabalhos, cumprimentou os presentes e colocou em apreciação a Ata n.º 10/2016,
da Sessão Ordinária realizada dia dezoito de abril de dois mil e dezesseis,
aprovada por unanimidade. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo
Municipal: Projeto de Lei n.º 15/2016: Autoriza o Poder Executivo abrir crédito
especial com recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da
Tribuna o Ver. MARCELO FERRAZ. Cumprimentou os presentes e iniciou
dizendo que havia dois assuntos delicados, solicitando a atenção de todos, em
especial ao Ver. Tiago, dizendo que havia recebido reclamações de três pessoas,
com relação a uma funcionária que esteve em algumas casas falando mal de
possíveis candidatos, elogiando outros e pedindo votos, sugeriu ao Líder do
Governo que conversasse com a Secretária de Saúde para que chamasse todos os
Agentes de Saúde, para uma reunião e cobrasse esta conduta com certos tipos de
comentários nas casas, pois como o Legislativo é um órgão fiscalizador pode abrir
um processo. Continuando, comentou que foi infeliz na semana que passou, ao
fazer um pedido que após retirou, dizendo que recebeu um telefonema do Prefeito,
na quarta-feira à noite, e que houve a maior baixaria entre Sua Excelência e o
Prefeito Municipal. O Prefeito iniciou chamando-o de traíra e que ele era igual ao
ex-Prefeito Elder e seus companheiros, tiveram uma hora de discussão da pior
maneira possível e ofensas entre si, solicitando ao Presidente que tome alguma
atitude, porque se o Prefeito tem alguma coisa a dizer, que venha falar
pessoalmente. Conforme havia dito, na sexta-feira, esteve no gabinete
esclarecendo os fatos e que a conversa foi mais calma, aceitou as desculpas do
Prefeito, mas não pediu desculpas a ele. Destacou que isso já havia acontecido
também com o Ver. Jossandro, onde preferiu ficar em silêncio, respeitando a
opinião dele, mas Sua Excelência ressaltou não ter medo, pois se tivesse não
estaria aqui e que sua amizade nunca mais será a mesma, respeita a opinião dele,
mas quer ser respeitado, senão este ambiente bom que aqui existe, pode virar uma
bomba. Procurou relatar o que aconteceu e que na próxima vez tomará as
providências. Com relação aos concertos que foi falado na reunião com o Prefeito
e após ouvir o anúncio de limpeza e concerto no rádio, justificou seus pedidos de
melhorias, pedindo que não deixem de fora as vilas, como Habitar Brasil, Bairro
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Operário e outros, porque esse trabalho já foi realizado em outra oportunidade e
esses lugares acabaram ficando de fora. Justificou a importância para essas
pessoas puderem ver as melhorias, pois eleva a alta estima dos moradores para que
se comprometam a cuidar mais da frente da sua casa e a rua. Concluiu pedindo
desculpa, mas precisava expressar o que aconteceu. Na oportunidade, o Senhor
Presidente Ver. Expedito comprometeu-se a conversar com o Prefeito e após dar
um retorno. Continuando, manifestou-se o Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou
os presentes e referiu-se aos dois Projetos de Lei de nºs 13 e 14, que irão à
votação, destacando que os mesmos são recursos oriundos do Ministério das
Cidades para pavimentação, sendo uma emenda parlamentar do Deputado Federal
Heitor Schuch, do PSB, para pavimentação da Avenida de Novo Paraíso e
Emenda Parlamentar do Deputado Federal José Otávio Germano, do PP, que a
ideia do Prefeito é asfaltar desde a ponte do Arroio Portela até a saída para Linha
Base e, se os recursos permitirem, será realizado o trecho da rua Silvio Grotto, em
frente a Jurema Dalcin até a esquina do Sr. Ivani Santi, dizendo estar feliz em ver
os dois Deputados comprometidos com a nossa cidade, assim como outros
Deputados, lembrando do Luis Carlos Heinze, Beto Albuquerque, Pimenta, Paim e
tantos outros. Destacou que a Administração do Prefeito Adroaldo e sua equipe
vêm investindo bastante em pavimentação asfáltica e calçamento, não só na cidade
como no interior, esperando a confirmação dos recursos e também fica feliz que
seguidamente vem projetos com abertura de crédito de recursos que o município
foi em busca, e através do bom relacionamento com os Deputados isso se reflete
em benefício para a comunidade. Continuando o Vereador informou que já foi
licitado o capeamento asfáltico das ruas já anunciadas, dizendo ainda que a
população merece este investimento, dando uma melhor imagem a nossa cidade,
solicitando aos colegas a aprovação dos projetos. Reportou-se ao Ver. Marcelo,
dizendo que não gosta de se manifestar em assuntos pessoais, mas sempre
procurou entendimento e que também já teve desentendimento com o Ex- Prefeito
Elder, mas tudo já foi superado e espera que não fique a mágoa e o rancor, pois
isso não é bom para ninguém. Como líder do Governo, irá conversar com o
Prefeito e como o momento é de muita tensão, tem a questão política, muitas
cobranças, até mesmo de companheiros, as enchentes e a falta de recursos, a
comunidade clamando, pediu serenidade e que prevaleça o bom relacionamento
para o bem de todos. Em aparte, o Ver. Marcelo disse que por ele tudo está
tranquilo e esclarecido, só que a amizade está abalada. O Senhor Presidente
cumprimentou o Ver. Tiago pelo seu pronunciamento e parabenizou o Ver.
Marcelo pela humildade em aceitar que as coisas não afetem esta Casa, dizendo
que vão conversar com o Prefeito, e também ouvi-lo. No ESPAÇO DE LÍDERES,
não houve inscritos. Na Ordem do Dia foram apreciados os Projetos de Lei do
Executivo n.º 13/2016 e 14/2016, aprovados por unanimidade, com seus
respectivos pareceres. No Espaço das Explicações Pessoais, o Ver. Jossandro
Marion cumprimentou os presentes e solicitou o envio de ofício ao Executivo,
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colocando a necessidade de realizar a recuperação da estrada da Linha dos
Cargnin, na localidade do Comércio. Manifestou seu constrangimento parecendo
estar defendendo em causa própria, mas solicita providências, relatando que mais
uma vez entrou água na residência de sua mãe, justificando que o canal que vem
junto à tubulação não vence a água, solicitando a administração, que junto ao
Departamento de Engenharia, estude uma solução para o problema que não é só
dela, mas também dos vizinhos, pois causa transtorno a todos. Com relação à Rua
Duque de Caxias, especialmente com a esquina da Rua Constante Prendin, que
seja tomada providência, dizendo que mais uma vez aconteceu um acidente entre
um carro e uma moto, sugerindo que estude alguma forma de sinalização a fim de
prevenir acidentes. Em seguida, com a palavra o Ver. Narciso Wendt
cumprimentou os presentes e reportou-se ao pronunciamento do Ver. Marcelo,
colocando que se foi deixado de fazer alguma pintura em alguns lugares, tem toda
a humildade de dizer que não foi para prejudicar, pois muitas vezes isso acontece
devido o pouco material, optando em fazer onde tem mais movimento, mas
concorda que deve ser feito em toda a cidade e que irá passar para o responsável
do Setor de Obras. Com relação à atitude do Prefeito Adroaldo com o Ver.
Marcelo, não defendendo o Prefeito, mas acredita que ele tirou seu tempo para vir
até aqui para conversar, apresentar o que pretende fazer e pedir ajuda e que se
deparou com os mesmos pedidos do Vereador, mas acredita que não seria
necessário terem se alterado dessa forma e espera que não aconteça mais, já que
ambas as partes já cederam. Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das
Sessões, Nova Palma, 25 de abril de 2016.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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