ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 28.03.2016
ATA Nº 07/2016
Aos vinte e oito dias do mês de março 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, 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 06/2016,
da Sessão Ordinária realizada dia vinte e um de março de dois mil e dezesseis,
aprovada por unanimidade. À Mesa, foram apresentados: Do Legislativo
Municipal: da Mesa Diretora: Proposição n.º 24/2016: Projeto de Resolução
n.º 02/2016: Estende aos Servidores da Câmara Municipal a alteração no valor
do vale-refeição. Do Ver. Marcelo Ferraz: Proposição n.º 025/2016: Pedido de
Informações: Que o Executivo Municipal informe a atual situação da balança de
pesar gado, na comunidade do Gramado. Proposição n.º 026/2016: Pedido de
Informações: Que o Executivo Municipal informe a atual situação do Programa
do Calcário, que é subsidiado pelo município. Proposição n.º 027/2016: Pedido
de Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente,
providencie: Patrolamento da estrada dos Cargnin, na comunidade do Comércio;
Patrolamento da estrada que vai da comunidade do Comércio até a entrada do
asfalto de Pinhal Grande; Patrolamento da estrada da comunidade de Linha
Cinco até a chegada na cidade, ao lado da entrada do Loteamento Habitar
Brasil; Patrolamento da estrada da Linha dos Pegoraro, na comunidade de Novo
Paraíso; Secar o banheiro de gado, existente na comunidade do Gramado, onde o
mesmo está juntando muitos mosquitos e outros bichos; Concertar a boca de lobo,
em frente à casa do Sr. Darci Somavilla, ao lado da Igreja do Caravaggio. No
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver.
MARCELO FERRAZ. Cumprimentou os presentes e justificou seus pedidos,
destacando que gostaria de saber a situação da balança de pesar gado, na
comunidade do Gramado, pois é uma cobrança dos moradores, lembrando que a
Administração passada também não conseguiu resolver o problema. Registrou
que, na terça-feira passada, em reunião na comunidade do Gramado, com
Vereadores de Oposição, alguns moradores cobraram a questão do subsidio do
calcário, que ainda não saiu este ano. Com relação aos pedidos de patrolamento,
destacou que sempre foi atendido, agradecendo o Secretário de Obras Narciso.
Quanto ao pedido para secar o banheiro de gado, na comunidade do Gramado,
destacou que o mesmo está inativo, onde alguns moradores solicitaram a retirada
da água, com colocação de areia, para solucionar problemas dos mosquitos. No
pedido de limpeza da boca de lobo, destacou que o morador gostaria de construir
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calçada, mas as enchentes levam os tubos embora, pedindo que a Secretaria de
Obras veja o quê pode ser feito. Pediu ao Líder do Governo, Ver. Tiago, ver a
veracidade das denúncias, que Sua Excelência recebeu, de alguns agricultores, de
que os maquinários da Prefeitura estão trabalhando fora das divisas do município.
No ESPAÇO DE LÍDERES, se manifestou o Ver. TIAGO ULIANA.
Cumprimentou os presentes e respondendo questionamento do Ver. Jossandro,
sobre os valores de salários dos Servidores Municipais, colocados no Portal da
Transparência, destacou que o mesmo é atualizado automaticamente pelo sistema
da Dueto, empresa de informática que presta serviço para a Administração, não é
nenhum funcionário que faz essa alimentação. Conforme informações do
Departamento de Pessoal, essa incompatibilidade com o valor real, é devido à
colocação do salário bruto, incorporado os dissídios, adiantamento de férias,
prêmio assiduidade, entre outros, causando a diferença no valor líquido recebido
pelos Servidores, em seus contracheques. Informou ao Ver. Marcelo, com relação
ao programa do calcário, que não saiu o ano passado por contenção de despesas,
mas o município está atrás de um recurso do Governo o Estado, para investir nesse
programa. Segundo o Secretário de Agricultura, tem-se a ideia de incrementá-lo
este ano, oportunidade em que Sua Excelência sugeriu que faça um programa
menor e que contemple alguns, principalmente nas lavouras que realmente
precisam, com critérios de solo. Quanto à questão do banheiro de gado, destacou
que a ideia é secar o mesmo e colocar areia dentro, mas será conversado com a
comunidade. Com relação ao patrolamento das estradas, registrou que a Linha dos
Pegoraro, Linha Um, Salete e Linha Gramado já estão concluídas, estão fazendo o
serviço na Linha Cinco e posteriormente irão para o Comércio. Conforme a tempo
colaborar, todas as comunidades serão atendidas. Registrou não ter conhecimento
de que as máquinas estejam trabalhando em outro município, mas buscará as
informações, pedindo ao Ver. Marcelo informar onde foi o fato causador. Na
Ordem do Dia foram apreciados os Projetos de Lei do Legislativo n.ºs 01/2016,
02/2016 e 03/2016 e Projeto de Resolução n.º 02/2016, 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, 28 de março de 2016.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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