ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 26.05.2014

ATA Nº 14/2014
Aos vinte e seis dias do mês de maio 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, cumprimentou os presentes e determinou a leitura
da Ata n.º 13/2014, da Sessão Ordinária realizada dia dezenove de maio de dois
mil e quatorze, aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário Ver.
Jossandro Marion leu Of. n.º 424/2014 – Gab. Dep. Darcísio Perondi e Convite da
Secretaria de Educação – Reestruturação do Plano Municipal de Educação de
Nova Palma. As demais correspondências ficaram à disposição dos Vereadores. À
Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º
36/2014: Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município. Projeto de
Lei n.º 37/2014: Autoriza o Prefeito Municipal adquirir imóvel na área urbana da
cidade de Nova Palma destinado à expansão da Rua Constante Prendin. Do
Legislativo Municipal: Do Ver. Expedito Librelotto: Proposição n.º 25/2014:
Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente, providencie a construção de uma pracinha de brinquedos e uma
parada de ônibus, com cobertura, na comunidade do Rincão Santo Inácio. No
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE fez uso da Tribuna, Ver. JÚLIO
DELLA MÉA. Solicitou envio de Moção de Pesar a esposa e familiares do Sr.
Aurélio Tagliapietra, que faleceu na quinta-feira passada, em Vila Cruz. Convidou
a todos para participarem do Jantar do Peixe, dia trinta e um de maio, promovido
pelo Conselho da Comunidade de Vila Cruz, com um belo cardápio. Registrou que
não se fará presente na Marcha dos Vereadores à Capital, mas desejou uma boa
viagem e bom retorno aos colegas que participarão, torcendo para que consigam
bons resultados para a região. Em seguida, se manifestou na Tribuna, o Ver.
EXPEDITO LIBRELOTTO. Associou-se a Moção de Pesar solicitada pelo Ver.
Júlio, destacando que o Sr. Aurélio deixou um exemplo positivo para todos, de sua
seriedade e capacidade. Reportou-se ao projeto de lei que trata de escolha das
soberanas, destacando ser uma realização da Administração. As eleitas
representaram o município nos principais eventos e serão escolhidas por uma
comissão, pessoas que não fazem parte da administração. Quanto ao projeto para
aquisição de área do falecido Domingos Rossato, destacou ser uma luta de vários
Prefeitos, devido à dificuldade de ligação daqueles moradores. Após consenso
com a família, chegaram a um denominador comum, que precisa da aprovação dos
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Vereadores. Em aparte, Ver. João Alberto Ghisleni questionou se é desapropriação
ou entendimento. Com a palavra, Ver. Expedito explicou ser entendimento com a
família. Continuando, se pronunciou a Ver.ª MARTA DALLA FAVERA.
Explicou que a escolha das soberanas do município, será através de uma comissão
e selecionadas no quesito beleza e conhecimento sobre o município. Justificou o
projeto de lei do Executivo 35, destacando que foi realizado concurso público,
mas as pessoas chamadas não aceitaram, necessitando contratação temporária de
motoristas, para atender os setores da Prefeitura que necessitarem. Registrou que
na audiência pública realizada na tarde de hoje, que tratou da avaliação das metas
fiscais, o Secretário de Finanças colocou terem arrecadado aproximadamente
quinhentos mil reais com IPTU, além dos parcelados e aqueles que pediram
revisão, destacando que muitos entenderam e estão pagando. Registrou seu
encantamento com municípios da Serra Gaúcha, que esteve visitando no final de
semana, tudo limpo e organizado, com ruas asfaltadas, pedindo ao Prefeito para se
espelhar nisso. Destacou que pedirá aos Deputados para enviarem mais recursos
para o munícipio e Quarta Colônia, para termos uma infraestrutura como aqueles
municípios. No ESPAÇO DE LÍDERES fez uso da palavra, Ver. JOSSANDRO
MARION. Registrou sua indignação com a correspondência, onde informa que a
emenda do Deputado Perondi, de cento e cinquenta mil reais, foi contingenciada
pelo Governo Federal, recursos que seriam importantes para o munícipio.
Também chamou atenção quando viajou para Serra Gaúcha, lugar encantador e
que conta com a ajuda da população, tendo um planejamento de muitos anos.
Frisou que sempre cobrou da secretaria de obras uma visita àquela região e trazer
coisas para implantar no município. Registrou que a Bancada do PMDB é
favorável aos projetos de lei que serão apreciados na sessão de hoje, mas pediu
que nos próximos projetos enviados a Casa, que se forneça a dotação de onde saíra
os recursos. Em seguida, se manifestou o Ver. MARCELO FERRAZ. Informou o
Ver. Expedito de que a rua que solicitou melhorias é aquela em frente à Igreja
Quadrangular. Pediu ao Líder Expedito informações referentes ao passe livre, lei
do Governo Federal, o porquê o município ainda não aderiu, destacando ser uma
cobrança de alguns alunos universitários. Na Ordem do Dia, foram apreciados os
Projetos de Lei do Executivo n.ºs 34/2014 e 35/2014, aprovados por
unanimidade, com seus respectivos pareceres. No Espaço das Explicações
Pessoais, Ver. Jossandro Marion associou-se a moção de pesar aos familiares do
Sr. Aurélio, ressaltando a honestidade e simplicidade do mesmo. Desejou aos
familiares que superem a dor e tenham força para seguirem sua jornada.
Concluindo, o Presidente Ver. Tiago lembrou que a próxima sessão será na
comunidade do Rincão Santo Inácio e registrou que a Casa enviou ofício a vários
Deputado Federais e aos Senadores Gaúchos, manifestando apoio a derrubada do
veto do projeto que desobriga o emplacamento de máquinas agrícolas. Destacou
que na Marcha dos Vereadores nossa Câmara focará na defesa da conclusão do
ERS 149, que liga Nova Palma a Pinhal Grande. Agradeceu a presença de todos e
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declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 26 de maio
de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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