ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 26.10.2015
ATA Nº 33/2015
Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e quinze, 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, Luiz Carlos Bertoldo, Marcelo Ferraz, Nelson Santos,
Tiago Uliana e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto os
trabalhos, cumprimentou os presentes e colocou em apreciação a Ata n.º 32/2015,
da Sessão Ordinária realizada dia dezenove de outubro de dois mil e quinze, que
foi aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto
Ghisleni leu o Pedido de Licença do Vereador Tiago Uliana, para tratar de
interesse particular, no mês de novembro, sendo aprovado por unanimidade; Of.
Gab. Pref. n.º 344/2015 – Resposta ao Pedido de Informações/Proposição n.º
43/2015; Of. Gab. Pref. n.º 345/2015 – Resposta ao Pedido de
Informações/Proposição n.º 49/2015; Of. Gab. Pref. n.º 350/2015 – Comunicação
de gozo de férias do Prefeito Municipal; Of. SMSAS n.º 89/2015 – Relatório
SIOPS e Relatório MGS; Of. n.º 3578/2015 Caixa Econômica Federal de Santa
Maria – Comunicação de crédito; Convite Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Nova Palma – XII Encontro de Aposentados e Pensionistas Rurais de Nova
Palma/RS e o Prêmio de Boas Práticas de Transparência na Internet, edição 2015,
conquistada pelo Executivo Municipal de Nova Palma. À Mesa, foram
apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 41/2015: (Em
Regime de Urgência) Autoriza o Poder Executivo abrir crédito especial com
recursos oriundos do Ministério dos Esportes e próprios do município. Do
Legislativo Municipal: Do Ver. Marcelo Ferraz e demais subscritos:
Proposição n.º 62/2015: Indicação: Que o Executivo Municipal estude a
possibilidade de isentar as residências atingidas pelas águas dos rios, por ocasião
das enchentes, do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU. Do
Ver. Marcelo Ferraz: Proposição n.º 63/2015: Pedido de Providências: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Trânsito, providencie a
colocação de tubos na entrada da propriedade do Sr. Adelar Frich, na
comunidade da Salete. Do Ver. Jossandro Marion: Proposição n.º 64/2015:
Indicação: Que o Executivo Municipal reavalie o valor venal dos imóveis
atingidos pelas enchentes dos últimos anos, tanto na sede do município como no
Distrito do Caemborá. Proposição n.º 65/2015: Pedido de Providências: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Trânsito, eleve o
calçamento na cabeceira da ponte do Arroio Portela, na Rua Constante Prendin.
De Todos os Vereadores: Moção n.º 17/2015: Moção de Pesar: Aos familiares
do Sr. Ivair Castro de Oliveira, pelo seu falecimento, ocorrido dia 25 de outubro,
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em Nova Palma. Moção n.º 18/2015: Moção de Pesar: Aos familiares do Sr.
Estanislau Gregório Batistella Stefanello, pelo seu falecimento, ocorrido dia 20
de outubro, em Nova Palma. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez
uso da Tribuna o Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os presentes e
justificou a indicação de sua autoria, reforçando a importância do Executivo
reavaliar o valor venal dos imóveis atingidos pelas enchentes, devido à
desvalorização, pois acredita que isso não foi levado em consideração na última
avaliação e servirá de motivação e justiça pelos prejuízos que sofreram. Também
reforçou a realização de seu pedido para elevar o calçamento, no acesso à ponte na
Rua Constante Prendin, devido ao desnível no local, que está dificultando a
passagem dos veículos. Ressaltou que gostou das colocações do Prefeito na
questão de reavaliar a construção da rodoviária na Rua Duque de Caxias, pela
questão do rio, mesmo que levantada, pode represar água, além do problema de
acessibilidade para ônibus e pedestres em dia de enchente, destacando que o
mesmo pediu sugestões para outra área. Colocou ter sido cobrado por várias
pessoas, no dia de hoje, a questão da coleta do lixo, que foi deixado no meio da
rua, para facilitar o serviço, mas não recolhido, pois o caminhão não veio.
Lamentou o ocorrido, ficando expostos aos animais e veículos passando por cima.
Em aparte, Ver. Nelson colocou que o caminhão quebrou no dia de hoje.
Continuando, Ver. Jossandro frisou existir contrato, sendo uma das cláusulas, se
tiver problema com o veículo, outro deverá realizar o serviço, destacando que o
recolhimento precisa ser melhorado no município. Finalizando, parabenizou a
Senhora Márcia Mayer, eleita Presidente do Diretório Municipal do PT no
município, desejando boa sorte na caminhada. Em seguida, se manifestou o Ver.
TIAGO ULIANA. Cumprimentou os presentes e reportou-se aos projetos de lei
do Executivo, que serão apreciados no dia de hoje, um que solicita abertura de
crédito especial, da emenda parlamentar do Deputado Heitor Schuch, do PSB,
para realização de calçamento em frente ao futuro parque de eventos e as três ruas
do Conjunto Habitacional na Linha Rigon. O segundo pedido de abertura de
crédito especial, em regime de urgência, é uma emenda do Deputado Paulo
Pimenta, PT, para construção de uma quadra coberta, na comunidade do
Comércio, com contrapartida do município, registrando o empenho e pedido da
Vereadora Marta, em sua viagem a Brasília e agradeceu os colegas que foram
compreensíveis no pedido de urgência, possibilitando ser apreciado no dia de hoje.
Quanto ao projeto que altera as alíquotas de custeio patronal do Regime Próprio de
Previdência, destacou ser uma atualização do cálculo, para que na frente não falte
recursos para pagar os servidores, que hoje contribuem, assim como é uma
exigência do Ministério da Previdência. Registrou estar se licenciando no próximo
mês, onde o colega Nelson continua no seu lugar, se colocando a disposição de
todos. Reportou-se a questão do lixo, levantada pelo Ver. Jossandro, lembrando
que já demonstrou essa preocupação ao Secretário de Agricultura Tiago, pela
questão do meio ambiente, considerando que a empresa não presta o serviço que
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deveria. Lembrou que logo se iniciará o serviço de coleta do lixo reciclável, com o
caminhão doado pela Receita Federal, que já está liberado, apenas existe o
problema do destino desse material. Destacou ser necessário a conscientização da
população, lembrando do excelente trabalho das Agentes Comunitárias de Saúde,
na distribuição de um folder, em conjunto com a Secretaria da Saúde. Lamentou
que as pessoas colocam o lixo desde sexta-feira à noite, sabendo que o caminhão
do lixo passará somente na segunda. O Executivo deve cobrar a empresa, mas a
comunidade precisa colaborar, para melhorar o serviço. Comentou o prêmio
conquistado pela Administração, na questão da transparência dos atos na internet,
único Executivo da região premiado e sugeriu ao próximo Presidente do
Legislativo colocar como meta na Câmara, também receber essa premiação.
ESPAÇO DE LÍDERES, não houve inscritos. Na Ordem do Dia foram
apreciados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 41/2015 – Regime de
Urgência, Projeto de Lei n.º 39/2015 e Projeto de Lei n.º 40/2015, aprovados
por unanimidade, com seus respectivos pareceres. No Espaço das Explicações
Pessoais, não houve inscritos. Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das
Sessões, Nova Palma, 26 de outubro de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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