ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 31.03.2014

ATA Nº 07/2014
Aos trinta e um dias do mês de março 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 de Moura, Marta Dalla
Favera, Odilo Stefanello e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto
os trabalhos da presente Sessão, saudou os presentes, registrando a presença de
representantes da comunidade do Rincão Santo Inácio e convidou o Ver. Marcelo
de Moura para apresentar a Mesa Diretora o Diploma e a Declaração de Bens e na
sequência prestar juramento, sendo declarado empossado para o cargo de
Vereador. Em seguida, determinou a leitura da Ata n.º 06/2014, da Sessão
Ordinária realizada dia vinte e quatro de março de dois mil e quatorze, aprovada
por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário Ver. Jossandro Marion leu Of.
Gab. Pref. n.º 105/2014 – Copia do PAD/1º bimestre 2014; Of. PLQCR n.º
01/2014 – Definições da Marcha dos Vereadores 2014; Of. n.º 21/2014 do
Departamento de Polícia Metropolitana e correspondência da Associação
Remanescente Quilombo Vovó Isabel de Nova Palma. As demais
correspondências ficaram a disposição dos Vereadores. À Mesa, foram
apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 23/2014: Autoriza o
Poder Executivo abrir crédito especial no valor de R$ 325.000,00, com recursos
oriundos de arrecadação a maior do vínculo 1125 – MA/PRODESA – Rolo
compactador e recursos próprios do município. Projeto de Lei n.º 24/2014:
Autoriza o Prefeito Municipal firmar convênio com a Associação Cultural de
Nova Palma no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e dá outras
providências. Projeto de Lei n.º 25/2014: Autoriza o Prefeito Municipal conceder
auxílios a entidades culturais. Do Legislativo Municipal: Da Mesa Diretora:
Proposição n.º 14/2014: Projeto de Resolução n.º 02/2014: Estende aos
Servidores da Câmara Municipal a alteração no valor do vale-refeição. No
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE fez uso da Tribuna, Ver. ODILO
STEFANELLO. Elogiou a comunidade de Vila Cruz pela bela organização da
festa dos Stefanellos realizada no dia de ontem. Registrou que nos próximos dias
chegará o rolo compactador, que ajudará nos trabalhos da Secretaria de Obras e na
manhã de hoje receberam a nova ambulância. Ressaltou estar sentido com
algumas críticas, destacando que, em pouco mais de um ano de trabalho, já
conquistou bem mais pedidos do que em quatro anos, no mandato passado. Muita
coisa está sendo feita e se tem vários projetos encaminhados, estão realizando
coisas que deviam ter sido realizadas na administração anterior. É preciso ter
paciência, pois num ano nem tudo pode ser feito. Na oportunidade, o Presidente
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Tiago deu as boas vindas ao Ver. Marcelo de Moura e se colocou à disposição.
Após, se manifestou na Tribuna, o Ver. MARCELO DE MOURA. Agradeceu o
Ver. Marcelo Ferraz pela cedência, espaço em que poderá trazer as demandas,
angústias e elogios da sociedade. Como Presidente do Partido dos Trabalhadores,
mesmo não fazendo parte do governo, é importante trazer as reivindicações das
comunidades que representa, sendo Rincão Santo Antônio, Rincão dos Fréos,
Linha Um e Linha do Soturno. Agradeceu seu partido e as pessoas que
acreditaram e apostaram em seu nome, para ocupar uma cadeira no Legislativo,
assumindo como primeiro suplente. Também agradeceu a presença da Rádio São
Roque e La Sorella. Registrou a reinvindicação da comunidade do Rincão dos
Fréos, que pede urgentemente o patrolamento da estrada, devido às péssimas
condições, assim como a estrada na comunidade do Rincão Santo Antônio, com
um trecho intransitável. Pediu que o patrolamento seja para todos, sem deixar
ninguém para traz, como ocorreu em algumas situações. Associou-se aos pedidos
comunidade do Santo Inácio, pedindo que seja dado suporte aquela comunidade,
batalhadora de seus direitos e ao projeto que concede auxílio a entidades culturais
no município, registrando seu apoio às mesmas. Questionou o Líder do Governo
se já tem algum esclarecimento com relação aos maquinários do município
realizarem atividades fora do município. Continuando, fez uso da Tribuna o Ver.
JOÃO ALBERTO GHISLENI. Reportou-se ao curso de capacitação que Sua
Excelência participou em Porto Alegre, promovido pela UVB, destacando que
ficou mais claro a importância da capacitação legislativa para os vereadores terem
condições de exercer a tarefa legislativa, com proveito e resultados práticos, pois
hoje se tem soluções integradas, com a tecnologia digital, listando o sistema de
votação eletrônica, arquivamento de documentos eletronicamente, gravação das
sessões digitalizadas e transmissão de sessões ao vivo e na íntegra. Também
tomaram conhecimento sobre o mal que representa o pacto federativo. Frisou ser
importante nossa Câmara ter visão de futuro em relação ao município, sonhar e
planejar juntos um projeto que seja para vários anos, executado cada um há seu
tempo. Questionou qual o papel dos Vereadores na sociedade, se estão dando o
retorno que os eleitores esperam, se as comunidades do interior estão sendo
ouvidas, sendo importante retomar as sessões interiorizadas, o que estão fazendo
para contribuir para educação, saúde e desenvolvimento social, qual a atuação do
Legislativo nas comunidades menos favorecidas, sendo necessário que a Casa
fortaleça a independência dentre os poderes Executivo/Legislativo, que melhorou
nos últimos anos. É preciso que se estude os projetos de lei nas Comissões
Permanentes e ver se não pode ser melhorado, para o bem da população. Também
é importante atender os munícipes aqui nesta Casa, no dia a dia, com expediente,
como houve tempo que havia atendimento na Câmara, importante recuperar esse
comprometimento, ter uma visão de Vereador comprometido com o cargo, e isso é
visto nos cursos de capacitação. Ressaltou ter ficado claro que estão errando ao
antecipar a devolução dos recursos não gastos pela Câmara ao final de cada mês e
não no final do exercício, como manda a lei, podendo ser apontado pelo Tribunal
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de Contas. Deixou ao Presidente um exemplo de trabalho desenvolvido na Câmara
de Vereadores de Lucas do Rio Verde, denominada uma Câmara Cidadã, com
ações que possam ser modelo para a semana da Câmara, pretendida pelo
Presidente da Casa. Também deixou um prospecto de sistemas eletrônicos para
funcionamento da Casa e solicitou que voltem a desempenhar um papel
importante, que é a interação social da Casa com a comunidade, pois são
vereadores vinte e quatro horas por dia. Finalizando, fez uso da Tribuna o Ver.
EXPEDITO LIBRELOTTO. Destacou ter ouvido atentamente os pedidos da
comunidade do Rincão Santo Inácio, esclarecendo que a melhoria da iluminação
deve ser feita em poucos dias e novas instalações precisam fazer licitação para
aquisição das lâmpadas, mas o serviço será feito. A construção do galpão para o
lixo será feita e o Posto de Saúde, já tem a verba aprovada, mas veio somente dez
por cento do valor. Também farão a reforma da escola e do ginásio de esportes,
com a licitação já encaminhada, para imediatamente iniciarem as obras. Registrou
seu carinho especial pela comunidade do Santo Inácio, ressaltando que a rede de
água é uma necessidade e também será feita, o poço já foi perfurado, sendo
necessário comprar uma bomba, duzentos metros de levante e canalização de mais
de dois mil metros e a caixa de reservatório, necessitando de um valor
considerável, mas conforme o Prefeito, os recursos serão conseguidos com o
Deputado Paulo Pimenta, sendo que o Sr. Júlio Espirito Santo, da CORSAN, está
trabalhando nesse sentido. Anunciou as entidades que receberão apoio cultural,
sendo o mesmo valor para todas, Santo Inácio está incluído e novamente receberá.
Registrou que, na comunidade do santo Inácio, construíram a casa para Dona
Derli, com dinheiro e funcionários do município e apoio da comunidade. Frisou
que todas as escolinhas receberão uma verba, que será repatriada e servirá de
incentivo ao esporte. A Secretaria de Obras fez a terraplanagem das vinte e cinco
casas para os quilombolas e da padaria e reabertura da estrada, possibilitando a
passagem do ônibus em frente às residências. Ressaltou que será construída a
parada de ônibus para as crianças, a comunidade merece, pois estava abandonada.
A Administração continuará olhando para aquela comunidade, desejando que
continue organizada e se fazendo presente, formada por pessoas humildes, mas
que trabalham. No ESPAÇO DE LÍDERES fez uso da palavra o Ver. JOSSANDRO
MARION. Parabenizou a comunidade do Santo Inácio, Associação Quilombo
Vovó Isabel, pelo trabalho que vem realizando no desenvolvimento da
comunidade, destacando que estarão atentos as solicitações e farão pedido de
informações da veracidade dos recursos para o posto de saúde, lembrando que a
Câmara sempre é informada da vinda e o valor é depositado em conta específica e
usado na determinada obra. A Comunidade evoluiu muito ao longo do tempo.
Reportou-se ao projeto de lei do Executivo 25, que destina recursos para entidades
culturais do munícipio, sugerindo que se evolua mais e ver da possibilidade legal
de captar recursos da Secretaria de Educação, pois são trabalhos importantes e
somos carentes de programas que trabalhe na melhoria cultural. Em seguida, usou
a Tribuna, Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO. Ressaltou a necessidade de se fazer
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mais bueiros na comunidade do Santo Inácio, principalmente na entrada das
residências. Frisou que todas as ações tomadas querem discutir junto com a
comunidade, ouvindo a todos. Anunciou a chegada da nova ambulância para a
saúde, moderna, graças ao esforço da administração. Em poucos dias receberão
nova caçamba e um rolo compactador, necessário para manutenção das estradas,
sendo mais uma conquista. Frisou que muitas coisas estão acontecendo e irão
acontecer este ano, parabenizando esforço de todos, desde aqueles que elaboram
os projetos. Na Ordem do Dia, foram apreciados os Projetos de Lei do
Executivo n.ºs 20/2014, 21/2014 e 22/2014, aprovados por unanimidade, com
seus respectivos pareceres. No Espaço das Explicações Pessoais, Ver. Marcelo
de Moura colocou-se à disposição da Presidência da Casa, para nesse ano realizar
um bom trabalho nos planos que apresentou na reunião, com boas iniciativas.
Registrou que em dois mil e onze, quando Presidente da Câmara, teve três
apontamentos, mas teve a aprovação das contas, após esclarecimentos ao Tribunal
de Contas. Frisou ser importante dar continuidade e levar ao ar as falas dos
Vereadores, bom que a comunidade acompanhe o que acontece na Casa, assim
como é importante à continuidade das sessões interiorizadas, para que possam
interagir. Colocou-se à disposição como Presidente do Partido dos Trabalhadores e
Vereador na busca de recursos e emendas parlamentares. Frisou que fica chateado
ao ouvir algumas pessoas dizerem que pessoas do Partido dos Trabalhadores
trancam a vinda de recursos para Nova Palma, destacando que jamais tomará essa
atitude, pois sabem das demandas que as comunidades têm. Discordou das
colocações do Ver. Expedito de que a comunidade do Santo Inácio ficou no
abandono na administração passada, registrando que se empenharam e fizeram sua
parte, colocando-se a disposição de toda sociedade. Em seguida, Ver.ª Marta
Dalla Favera registrou que preocupou os pedidos da comunidade do Santo Inácio,
mostrando um documento que recebeu em Brasília, no gabinete do Deputado Luiz
Carlos Heinze, listando todos recursos já enviados para município desde dois mil
e um e consta, incluídos no PAC2, recursos para a construção de duas Unidades
Básicas de Saúde, uma para comunidade do Santo Inácio. Explicou que houve
demora no projeto, devido à engenheira ter ido embora, sendo preciso outro
engenheiro, mas o projeto está sendo elaborado e depois realizarão a licitação.
Somente dez por cento dos recursos vieram, sendo quarenta mil reais. Na questão
da rede de água, o poço já foi perfurado e tem água abundante, e segundo o
Secretário Tiago, estão esperando verbas para o encanamento para o Santo Inácio
e Linha Mário da Rosa, na Salete. Também virá recursos para reforma e ampliação
da escola no Santo Inácio, mas apenas vinte mil reais estão em contas do
munícipio. Todos querem ajudar as comunidades, mas existe demora na liberação
das emendas. Lembrou que esta Administração não fechou o ano negativo,
sobrando alguns recursos para eventual emergência. Explicou que o apoio cultural
não pode ser aumentado por que tem mais comunidade que querem, sendo
dinheiro três mil e seiscentos reais. Frisou que a comunidade do Santo Inácio está
sendo atendida, são pessoas especiais, destacando estar sempre à disposição para
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atender em sua casa. Ressaltou que o Ministério da Saúde está acompanhando o
projeto do Posto de Saúde no Santo Inácio, vindo os recursos à obra será
executada. Após, Ver. Jossandro Marion, em nome da Bancada do PMDB, deu
as boas vindas ao Ver. Marcelo de Moura. Destacou que, na questão do projeto
que concede apoio cultural a entidades, não está menosprezando o valor destinado,
apenas queria salientar a possiblidade de melhorar o valor, pois as entidades têm
bastante despesas, e numa desavença com a Secretária de Educação, por questão
profissional, a mesma jogou na cara de sua esposa, que a Secretaria teria dinheiro
sobrando. Em aparte, Ver. Júlio ressaltou existir vários projetos sendo investidos
nas escolas. Continuando, Ver. Jossandro destacou já terem resolvido o problema
com a Secretária de Educação, apenas fica a sugestão. Concluindo, o Presidente
Ver. Tiago comentou sobre a realização da marcha dos Vereadores a Porto Alegre
e reforçou o convite do Grupo Reviver, para almoço no domingo. Agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova
Palma, 31 de março de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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