ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 28.04.2014

ATA Nº 10/2014
Aos vinte e oito dias do mês de abril 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, Marta Dalla Favera, Odilo
Stefanello e Valdemir Rossato. Ausente Ver. Marcelo de Moura. O Senhor
Presidente declarou aberto os trabalhos da presente Sessão, cumprimentou os
presentes e determinou a leitura da Ata n.º 09/2014, da Sessão Ordinária realizada
dia quatorze de abril de dois mil e quatorze, aprovada por unanimidade.
Continuando, o 1º Secretário Ver. Jossandro Marion leu o Of/Gab/ALERGS/JSH/
n.º 17/2014. As demais correspondências ficaram a disposição dos Vereadores. À
Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º
30/2014: Autoriza o Poder Executivo abrir crédito especial no valor de R$
10.000,00. Do Legislativo Municipal: Do Ver. Júlio Della Méa: Proposição n.º
21/2014: Indicação: Que o Executivo Municipal estude a possibilidade de
auxiliar financeiramente os professores municipais que se deslocam de fora do
município, para ministrarem suas aulas em Nova Palma, não contemplados no
Plano de Carreira do Magistério Municipal. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE fez uso da Tribuna, Ver. JÚLIO DELLA MÉA. Parabenizou a
Secretaria de Obras e toda Administração pelos trabalhos realizados na
comunidade de Vila Cruz, que há muito tempo esperava obras, elogiando o
material colocado nas estradas. Em seguida, justificou sua indicação, destacando a
importância de auxiliar financeiramente os professores municipais que gastam
para se deslocarem até Nova Palma, para suas aulas, pedindo ao Presidente da
Câmara para interferir junto ao Executivo na realização do pedido. Continuando,
assumiu os trabalhos legislativos a Vice-Presidente Marta Dalla Favera. Se
manifestou na Tribuna, o Ver. TIAGO ULIANA. Compartilhou sua agenda em
Porto Alegre, juntamente com o Ver. Expedito, nos dias vinte e dois e vinte e três,
registrando que estiveram no gabinete do Deputado Pedro Westphalen, que
confirmou a realização de uma palestra sobre câncer de mama, próstata e infantil,
na Semana da Câmara, sem custo. Também cumpriram agenda nos gabinetes da
Presidência da Assembleia Legislativa, do Vice-Governador do Estado e do
Deputado Valdeci de Oliveira e na sede do Partido Progressista, ocasião em que
foi entregue, em nome do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região, convite
para a Senadora Ana Amélia, possível candidata ao Governo do Estado pelo
Partido Progressista, para comparecer no evento, quarta-feira à noite, com todos os
pré-candidatos ao Governo do Estado, que também serão convidados, ocasião em
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que será entregue as demandas da região, na Marcha dos Vereadores a Capital.
Registrou ter sido um evento proveitoso à audiência pública da FEDERACOM,
que tratou sobre convênio de Câmaras com rádios comunitárias, lamentando que
não saiu nada muito esclarecedor, mas aguardam um parecer do Tribunal de
Contas da possibilidade desses convênios. Também estiveram no gabinete do
Deputado Jerônimo Goergen, para agradecer a emenda que viria para o município,
mas foram informados que a mesma foi contingenciada pelo Governo Federal,
podendo ser confirmada somente após as eleições. Frisou ser uma emenda
importante para a agricultura, no valor de cem mil reais, lamentando a estratégia
que o governo do PT usou, punindo os Deputados que assinaram a CPI da
Petrobras. Registrou que existem projetos não vinculados ao Governo, em
empresas privadas, com possiblidade de buscarem recursos, tendo apoio de
Deputados. Em seguida, fez uso da Tribuna o Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO.
Atendendo pedido do Ver. Marcelo de Moura na sessão passada, registrou o
número de servidores na Secretaria da Saúde e Assistência Social, sendo oito
servidores e sete motoristas, no Posto de Saúde da sede são trinta e seis
funcionários, sendo seis médicos, nos postos de saúde de Vila Cruz e Caemborá
são sete servidores, sendo um deles médico, são dezessete agentes comunitários,
no CAPS são nove funcionários e no CRAS seis e cinco Conselheiros Tutelares,
informações prestadas pela Secretária de Saúde Lidiane. Em relação à denúncia do
Ver. Marcelo de Moura, de possível descuido de funcionários com maquinários da
Prefeitura, considerou a mesma vazia, lamentando que o Vereador não esteja
presente na sessão. Frisou que ao fazerem uma denúncia, que seja clara e
responsável, para cobrar dos funcionários responsáveis, sem criar um ambiente de
trabalho desfavorável. Registrou que não dará mais resposta, como Líder do
Governo, quando a denúncia não vir com mais fundamento e base. Finalizando,
lembrou as condições em que receberam as máquinas, muitas estragadas, pois era
o Secretário de Obras, questionando o Ver. Marcelo de Moura se ele tinha esse
cuidado quando era Vereador na Legislatura passada. Continuando, se manifestou
na Tribuna, Ver. JOÃO ALBERTO GHISLENI. Registrou que, na semana que
passou, teve a oportunidade, durante uma palestra, em colégio da região, discorrer
para alunos adolescentes sobre o perigo das drogas e o descaminho que os leva.
Nessas oportunidades, procura reverbera que, sempre que o adolescente entender
que o pai e a mãe são seus melhores amigos e quem mais quer o seu bem, eles têm
menos probabilidade de irem para o caminho das drogas. Relatou o ocorrido em
frente sua casa, na quinta-feira à noite, de algazarra quase a uma e meia da manhã,
crianças correndo nos fundos da igreja, entre dez e treze anos, onde a menina de
treze estava ensinando quatro meninos a beijar, confirmado pelos menores. Ligou
para os pais da menina e falou o que estava acontecendo e depois de quase uma
hora, o pai bateu em sua porta, tendo que levá-lo até a casa de um dos meninos
para confirmar o ocorrido. Isso deixa claro a importância de limites e confiança
que os pais devem passar aos filhos, de não mentir, enganar e se aconselharem
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com os pais, pois não adianta combater as drogas, sem terem educação. Frisou que
o jovem educado automaticamente saberá respeitar sua família e as demais
pessoas, sendo importante que os professores estejam trabalhando essa questão.
Finalizando, usou a Tribuna Ver. JOSSANDRO MARION. Parabenizou a
comunidade pela maciça participação na assembleia de participação popular, no
dia de hoje, com mais de mil pessoas, no Clube Guarani e também parabenizou a
Administração Municipal pela mobilização, lembrando ter sido Presidente do
COMUDE por seis anos, onde sempre procurou fazer com que esse e o outro
Prefeito olhassem com carinho a importância da participação popular, que é a
única maneira de conseguirem recursos do Governo do Estado. Pediu aos
delegados escolhidos na ocasião, que na próxima assembleia, em Santa Maria,
procurem bem representar o município, para que as prioridades escolhidas sejam
colocadas na cédula de votação. Pediu ao Líder do Governo que levasse a
Secretaria de Obras da possibilidade de reformar a barragem do Rio Portela,
próximo ao Zeca Tomazi, pois se encontra com alguns buracos e possibilitará
desafogar o movimento de caminhões na avenida. Lamentou o corte da emenda do
Deputado Gerônimo, destacando que o PMDB passou por várias dessas situações,
com emendas barradas por não terem apoiado a candidatura da Presidente Dilma.
Frisou que o Brasil só funciona através da politicagem, onde o governo não se
preocupa com o cidadão. Solicitou a Administração que envie correspondência
para a Prefeitura de Pinhal Grande pedindo melhorias na estrada de acesso a
comunidade do Comércio, que está em precárias condições. Sugeriu a
Administração que faça uma experiência com o material asfáltico, que está sendo
usado em pontos da cidade, colocando em uma rua não pavimentada para teste. No
ESPAÇO DE LÍDERES fez uso da palavra Ver. Expedito Librelotto. Destacou
que o concerto realizado em pontos do calçamento melhorou o tráfego de veículos,
a cidade estava precária e até que não vem o asfalto, esse material está servindo.
Registrou que, segundo o Prefeito, será realizada uma experiência com o material
asfáltico no término das ruas próximas ao Loteamento Librelotto. Lembrou que,
ao assumirem, em conversa com o Prefeito, na questão da barragem do Rio
Portela, optou-se em dar prioridade a outras necessidades, mas a obra de
recuperação está no planejamento do Prefeito. Na Ordem do Dia não houve
votação. No Espaço das Explicações Pessoais, Ver.ª Marta Dalla Favera
agradeceu o Deputado Paulo Pimenta, pela liberação da emenda para o ginásio do
Comércio, registrando que esteve presente, juntamente com o Prefeito e o Vice, no
dia vinte e cinco, naquela comunidade, onde o Prefeito assumiu o compromisso de
fazer um ginásio fechado, aplicando mais uns duzentos e cinquenta mil reais.
Lamentou que a emenda do Deputado Gerônimo não se confirmou, mas em
conversa com o Deputado, o mesmo destacou que mandará mais recursos para o
munícipio. Espera que a emenda do Deputado José Otávio Germano, para a
construção do asfalto, seja liberada, pois segundo o Secretário de Finanças Pedro,
o projeto do asfalto já está quase pronto. Registrou a notícia do Site do Deputado
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Luiz Carlos Heinze, onde informa que as Prefeituras tem até trinta e um de
dezembro de dois mil e quinze para elaboração do projeto do Plano Municipal de
Saneamento Básico e no Ministério da Educação, as prefeituras tem até trinta de
abril, para informar a frequência escolar, para o benefício do bolsa família.
Destacou acreditar que a Presidente Dilma, por se mulher, não esteja com pulso
firme para conseguir fazer com que suas ideias fluam para um Governo Federal
melhor, existe homens machistas e políticos, em todos partidos, que também
erram. Concluindo, espera que nesta Casa não levem para o lado de que irá virar
PT, é do Partido progressista e ama seu partido, mas na comunidade do Comércio
irá pedir ao líder que faça campanha para o Deputado Paulo Pimenta. Repudiou a
atitude do Presidente do Partido Progressista, que esteve na Casa, antes da Sessão
e convidou todos os Vereadores da bancada, para uma reunião com o Deputado
Pedro Westephalen, na sexta-feira, menos Sua Excelência. Frisou não servir mais
para reuniões do partido e sim só para fazer quinhentos e sessenta e dois votos,
destacando que jamais concorrerá novamente. Concluindo, o Presidente Ver.
Tiago lembrou que a próxima sessão será na comunidade de Vila Cruz e
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das
Sessões, Nova Palma, 28 de abril de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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