ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 30.06.2014

ATA Nº 19/2014
Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às dezenove horas,
no Salão Comunitário de Novo Paraíso, reuniram-se em Sessão Ordinária
Interiorizada, sob a Presidência do Vereador Tiago Uliana, os Vereadores:
Expedito Librelotto, Guiomar Steffenello, Jossandro Marion, Júlio Della Méa,
Marta Dalla Favera, Odilo Stefanello e Valdemir Rossato. Ausente Ver. Marcelo
Ferraz. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos, cumprimentou os
presentes e determinou a leitura da Ata n.º 18/2014, da Sessão Ordinária realizada
dia vinte e três de junho de dois mil e quatorze, aprovada por unanimidade.
Continuando, o 1º Secretário Ver. Jossandro Marion leu Of. Circ. Gab. Pref. n.º
07/2014, Of. Circ. 83/14 - Sistema OCERGS-SESCOOP/RS, Of. n.º 04/2014 –
Igreja do Evangelho Quadrangular e Convite do Centro Folclórico Porteira da
Tradição - reunião. As demais correspondências ficaram a disposição dos
Vereadores. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de
Lei n.º 47/2014: Altera o Art. 3º da Lei n.º 1.503/2013, que dispõe sobre a
concessão de Vale-Refeição aos servidores municipais e dá outras providências.
Do Legislativo Municipal: da Mesa Diretora: Proposição n.º 30/2014: Projeto
de Lei do Legislativo n.º 04, de 30 de junho de 2014: Institui homenagem aos
Servidores Públicos Municipais destaque em tempo de serviço, “Troféu Honra ao
Mérito”. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna, a
representante da comunidade de Novo Paraíso, Senhora VANDERLEIA
COCCO. Cumprimentou os presentes e registrou os pedidos da comunidade:
pavimentação da avenida da comunidade; melhoria das estradas em geral e
entradas das propriedades rurais, que sejam patroladas com maior frequência;
conservação dos trechos de acesso a Novo Paraíso; maior sinalização na
comunidade, com a colocação de placas indicativas nas encruzilhadas e
bifurcações do interior; iluminação pública em frente à residência de Anastácia
Bonaldo; presença do arquiteto da Prefeitura, para fazer o plano de prevenção de
incêndio no salão e também fazer um estudo da cobertura do mesmo; manutenção
e reforma da escola, para que o espaço possa ser usado para outros fins; buscar
informações junto ao órgão responsável de telefonia sobre o mau funcionamento
dos telefones celulares. Finalizou agradecendo a oportunidade e esperam que, na
medida do possível, sejam atendidos em suas reivindicações. Em seguida, se
manifestou na Tribuna Ver.ª GUIOMAR STEFENELLO. Cumprimentou os
presentes e destacou ser um grande desafio, desde o dia que resolveu concorrer à
vaga de vereadora, oportunidade em que conheceu boa parte do município. Hoje
está como vereadora e sabe da responsabilidade de votar sim ou não os projetos,
agradecendo os Vereadores Valdemir e João Alberto pela oportunidade. Também
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agradeceu os colegas Vereadores pela convivência, as servidoras da Câmara pela
força, a imprensa, o Conselho, a professora Vanderleia e as demais pessoas. Após,
se manifestou na Tribuna, o Ver. ODILO STEFANELLO. Saudou os presentes e
como vizinho da comunidade, colocou-se a disposição da mesma, destacando que
seu trabalho sempre foi comunitário. Solicitou a Administração, a pedido de
alguns caminhoneiros, a ampliação do trevo de acesso na comunidade, devido à
dificuldade de se fazer retorno, quando realizarem concertos na avenida.
Continuando, usou a Tribuna Ver.ª MARTA DALLA FAVERA. Cumprimentou
os presentes e solicitou transcrição na íntegra: “Mediante a carta lida na sessão
passada, quero demonstrar a minha opinião: Estou aqui para representar o povo,
não para defender meus interesses pessoais, nem para defender partidos políticos
partidários. Devo lutar sim por cada cidadão do munícipio, em especial quem
votou, acreditou e confiou em mim pra representá-los nesta Casa Legislativa. Seria
bem mais fácil para mim vir sentar aqui nesta cadeira e me calar e no final do mês
só receber o salário, mas como sou uma cidadã Nova-palmense, nasci na cidade de
Nova Palma, criei meus filhos e tenho minha família, busco sim o progresso, a
concórdia e a justiça. A concórdia quer dizer harmonia, paz e tranquilidade,
progresso todos sabem e a justiça também. Através de várias viagens que fiz, não
só a Brasília, mas sim também a Porto Alegre, em busca de recursos para o nosso
município, por isso Eu quero o progresso do nosso município. Também devo dizer
a comunidade, procurei buscar o conhecimento, para saber o que é ser realmente
uma boa vereadora. Fiz vários cursos para Porto Alegre e também visitei vários
gabinetes de Deputados Estaduais e pedi recursos para o município de Nova
Palma. Sou bem aceita em qualquer seguimento da nossa sociedade onde vivo,
fazem trinta anos, sempre fui bem aceita e bem tratada. Viso sim o bem comum,
defendendo a todos, independente de partido. Ninguém mais do que eu quer o
progressos, a concórdia, a justiça e o bem comum, que coloquei mais uma vez
meu nome a disposição do meu partido e da comunidade para concorrer a
vereança. Defendo sim os interesses do povo, das pessoas, que todos os dias me
procuram na minha casa, no mercado, nas ruas de Nova Palma, por todo interior,
para fazer reclamações, reivindicações e também muitas vezes elogiar a
administração. Não sou contra a administração, faço parte dela. Pelo contrário,
quero ajudar, trabalhar, e é isto que estou tentando fazer, só isso, querer trabalhar e
como todos aqui sabem, ocupo uma cadeira no Legislativo pelo Partido
Progressiva, o qual sei, de todos os princípios, tanto sei, que presidi este Partido
Progressista por quatro anos, no qual sempre procurei por em evidência os
princípios do meu partido. Tanto bem fiz o meu trabalho que fui procurada
novamente para concorrer mais uma vez a Vereança e me impressiona que, por
tanto tempo ter estado à frente de muitas decisões do Partido Progressista e agora
ser menosprezada, inferiorizada e o pior, usada, mas como tenho a minha opinião,
minha conduta bem definida e a minha educação, sendo bem alicerçada de
verdade, transparência e honestidade, respondo a todos, que de uma forma indireta
mensuram pela minha postura, vou sim continuar fazendo o meu trabalho como
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Vereadora, fiscalizando e exercendo a minha vereança, com dedicação,
transparência e respeito, porque é para isso que aqui estou. Vou defender os
interesses do povo, de todo povo, independente de partido, porque foi para isso
que o povo, no momento de optar por um dos vereadores, escolheram a mim e não
foram poucos, foram quinhentos e sessenta e dois votos e quero, neste momento,
agradecer a comunidade de Novo Paraíso, esta querida comunidade, onde fiz
vários votos e quanto à harmonia, que falam tanto dentro nesta Casa, se há muita
harmonia, alguém está sendo beneficiado. Pediria que se há tanta harmonia, que
me deixem trabalhar em harmonia, pois cada estrela tem o seu próprio brilho.”
Finalizando, se manifestou o Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO. Cumprimentou
os presentes e destacou que levarão as reivindicações em prol da comunidade.
Como Líder do Governo, registrou as ações que a Administração pretende fazer na
comunidade, se o tempo deixar, até o jantar de abertura da Semana do Município,
listando: limpeza das ruas; troca dos cordões quebrados e pintura dos mesmos;
será retirado o triângulo e feita abertura do trevo de acesso, possibilitando os
caminhões fazerem o retorno sem problemas; resolverão o problema de drenagem
entre o ginásio e campo de futebol; também será feito o concerto das goteiras do
ginásio de esporte e troca do parquê, pedindo para aguardarem e confiarem que os
trabalhos serão feitos a curto prazo. Também registrou que, assim que melhorar o
tempo, provavelmente de setembro em diante, farão a reabertura da estrada,
começando pelo Sr. Natal Stefanello, até os últimos moradores da mesma, dando
condições aos produtores. Respondendo ao questionamento do Ver. Marcelo na
última sessão, na questão da falta de remédios no Posto de Saúde, explicou que ao
fazerem uma compra, existe necessidade de licitação, depois se faz a compra e a
firma tem vinte dias para entrega, mas houve atraso nessa entrega e somente parte
dos remédios veio, por este motivo, o Prefeito ordenou no Posto de Saúde, que os
remédios básicos fossem pego uma ordem na Prefeitura, destacando que não foi
negado a ninguém. Bastava ir até a Prefeitura pedir a ordem e depois ir até a
farmácia retirar. Destacou ter havido aumentou na demanda dos remédios, devido
ao tempo de umidade, segundo informações da Secretária de Saúde. No ESPAÇO
DE LÍDERES se manifestou o Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO. Registrou algumas
ações que serão desenvolvidas na Secretaria de Agricultura, segundo o Secretário
Tiago Facco: licitação para contratação de quatro retroescavadeira, para trabalhos
no interior, subsidiada até seis horas para cada propriedade, que paga cinquenta
por cento e se quiser mais, o produtor tem que fazer o acerto direto com a
empresa, destacando que exigiram máquinas boas para o trabalho e o roteiro
iniciará no Caemborá, passando por Pinhalzinho, Vila Cruz, Novo Paraíso,
Comércio e Gramado, até atender todas as comunidades, quem tem interesse deve
se inscrever na Prefeitura Municipal. A empresa também tem caçamba, mas é
particular, ficando por conta do produtor. Conforme informações do Secretário de
Agricultura Tiago Facco, a Prefeitura comprou mil novecentos e cinquenta
toneladas de calcário e serão beneficiados cento e sessenta produtores, com doze
toneladas cada e entregue na propriedade, sendo subsidiado cinquenta por cento
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do produto pela Prefeitura. Frisou que o Prefeito se preocupa muito com o
progresso do município, pois se o interior vai bem à cidade toda também vai. Em
seguida, fez uso da palavra o Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os
presentes e registrou algumas reclamações da comunidade, solicitando ao Líder do
Governo para levar até o Executivo: que, no próximo ano, a escola da comunidade
volte a funcionar, para atender Novo Paraíso e as comunidades vizinhas;
solucionar o problema no parquê do ginásio municipal que está se soltando, as
goteiras e banheiros; conservação das estradas, principalmente das secundárias e a
principal, que nos últimos dias tem dado problema nos dias de chuva, devido o
material colocado, causando bastante barro, impossibilitando o transporte coletivo;
a estrada da Linha do Pegoraros apresenta problemas, lamentando que as
máquinas fizeram o patrolamento por duas vezes, mas somente em parte da
mesma; solucionar os problemas de sinal de celular e na questão de horas
máquinas, os agricultores da comunidade não estão sendo bem atendidos. Na
Ordem do Dia, não houve votação. No Espaço das Explicações Pessoais usou da
palavra Ver. Jossandro Marion. Registrou que o PMDB enviou correspondência,
ainda ano passado, para o Ministério da Agricultura, através dos Deputados Osmar
Terra e Alceu Moreira, solicitando emenda para pavimentação da Avenida de
Novo Paraíso, destacando que continuaram lutando pelos recursos. Comentou
sobre o projeto de lei que desobriga os agricultores do pagamento de IPVA das
máquinas agrícolas, projeto este aprovado pela Câmara dos Deputados e Senado,
mas vetado pela Presidente Dilma, lembrando que a Casa enviou correspondência
pedindo o apoio dos Deputados e da Senadora Ana Amélia Lemos, então relatora
do projeto, para aprovação do mesmo, destacando ser absurda essa cobrança.
Parabenizou a Dona Guiomar pela coragem de assumir e concorrer a Vereadora e
agradeceu a comunidade pelo apoio recebido nas três vezes em que concorreu,
colocando-se a disposição de todos. Em seguida, se manifestou a Ver.ª Marta
Dalla Favera. Leu o pedido que fez ao Deputado Paulo Pimenta, em sua viagem a
Brasília, para calçamento da avenida de Novo Paraíso, destacando que foi um
pedido do Servidor Beto Redin e do Sr. Rogério Manfio, deixando cópia do
mesmo para a comunidade. Saudou o Vice-Prefeito, presente na sessão, e
agradeceu o servidor Beto Redin e o Secretário de Obras Narciso pelo belo
trabalho realizado nas estradas, destacando que não encontrou dificuldades em
andar nas mesmas. Também agradeceu os mesmos, por sempre atenderem suas
reivindicações, agradecendo também o Prefeito. Colocou-se a disposição de todos,
agradeceu a presença da comunidade e parabenizou a Vereadora Guiomar pela
coragem em assumir a vereança. Finalizando o espaço, Ver. Expedito Librelotto
registrou ter deixado com o Presidente da comunidade, Sr. João Marin, cópia do
documento que relaciona as ações que serão feitas na agricultura. Destacou ser
procedente o pedido do Ver. Jossandro na questão da conservação das estradas e
irá se inteirar junto a Secretaria de Educação o motivo de a Escola de Novo
Paraíso ter sido fechada. Colocou-se a disposição da comunidade, em tudo que for
para o desenvolvimento e crescimento do município. Concluindo, o Presidente
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Ver. Tiago agradeceu toda comunidade que acolheu o chamamento, atendendo
um pedido da Vereadora Guiomar, oportunidade de verem a atuação dos
Vereadores. Destacou que as demandas da comunidade serão encaminhadas para o
Prefeito Municipal e caberá aos Vereadores fazerem o devido acompanhamento da
execução das mesmas. Agradeceu as pessoas que colocaram a estrutura do som e o
jantar que será servido, colocando a Câmara a disposição de todos. Agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Salão Comunitário de
Novo Paraíso, Nova Palma, 30 de junho de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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