ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 25.08.2014

ATA Nº 25/2014
Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às dezenove
horas, no Salão Comunitário de São Francisco, reuniram-se em Sessão Ordinária,
sob a Presidência do Vereador Tiago Uliana, os Vereadores: Expedito Librelotto,
João Alberto Ghisleni, Jossandro Marion, Marcelo Ferraz, Marta Dalla Favera,
Nelson Santos, Odilo Stefanello e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente
declarou aberto os trabalhos, cumprimentou os presentes e determinou a leitura da
Ata n.º 24/2014, da Sessão Ordinária realizada dia dezoito de agosto de dois mil e
quatorze, aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário Ver. Jossandro
Marion leu convite da Escola Estadual Ana Löbler, para XII Festa da Cuca, no
Caemborá. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de
Lei n.º 57/2014: Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 4.648,91,
com recursos oriundos do saldo do superávit financeiro do exercício anterior. Do
Legislativo Municipal: Do Ver. Marcelo Ferraz: Proposição n.º 45/2014:
Pedido de Informações: Que o Executivo Municipal forneça o valor gasto com
premiação e arbitragem nos anos de 2012 e 2013, nos campeonatos de futsal, nas
categorias sub10, sub12, sub15, sub17, feminino, masculino livre, 35 e 40 anos.
No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, se manifestou na Tribuna, o
representante da comunidade de São Francisco, Sr. VILSO PIOVESAN.
Cumprimentou os presentes e apresentou as reivindicações necessárias para o
desenvolvimento da comunidade e município: que a Prefeitura entre em contato
com as empresas responsáveis pelo asfalto, afim de que a obra seja concluída, com
as devidas sinalizações e instalações de redutores de velocidade, em frente à
escola e a igreja, devido o fluxo de pessoas e alunos; construção de um mecanismo
de escoamento de água em frente à escola, igreja e salão; estudar a possibilidade,
em parceria com a comunidade, de fazer o calçamento em frente e igreja e salão;
uma caixa d’água para captação de água da chuva, para ser utilizada na limpeza
das dependências da comunidade; o Esporte Clube Internacional deseja melhorias
no estádio, em parceria com a Secretaria de Obras a cedência de máquinas e
caçambas, para aplainamento do terreno; patrolamento e revestimento das estradas
vicinais da comunidade e arredores. Em nome da Escola, agradeceu a Prefeitura
pela parceria na questão do transporte escolar e merenda. Finalizando, convidou a
todos para participarem da Festa Nossa Senhora Menina, que será realizada dia
sete de setembro. Em seguida, se manifestou na Tribuna, o Ver. ODILO
STEFANELLO. Registrou a alegria de realizar a sessão em Sua comunidade,
agradecendo o Presidente Tiago pela oportunidade. Também agradeceu o Senhor
Vilso, por representar a comunidade nos pedidos e na organização do jantar, que
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será servido após a sessão. Registrou algumas realizações desta Administração na
comunidade, citando: retirada dos postes da avenida, para construção de asfalto;
colocação da caixa d’água; reforma da balança; reabertura da estrada, que vai até o
cemitério, agradecendo os proprietários que arredaram a cerca; construção da
ponte de material, que vai para o Rincão Santo Inácio e reabertura de estrada.
Pediu que a Administração faça a limpeza do bueiro que vai para a propriedade de
Vande Binotto e construa um mata burro para o Senhor Celestino, se ainda não foi
feito. Agradeceu a comunidade pela presença, colocou-se a disposição da mesma e
reforçou o convite para a Festa Nossa Senhora Menina, dia sete de setembro.
Após, usou a Tribuna Ver.ª MARTA DALLA FAVERA. Como relatora e
Presidente de Comissão, justificou os projetos de lei do Executivo, destacando que
o de número 55 é para regularizar a situação de escolas fechadas e se tornar bem
público, para posteriormente, através de outro projeto, serem leiloadas, por não
estar sendo ocupadas, devido o baixo número de alunos em algumas comunidades,
sendo impossível mantê-las. O de número 56, que trata de abertura de crédito,
destacou que os recursos do Ministério da Saúde e próprios do município, serão
para reformas no Posto de Saúde do Caemborá, pedindo aprovação do mesmo.
Destacou que os pedidos feitos pela comunidade serão repassados ao Prefeito, e
Sua Excelência irá cobrar para que sejam realizados, por ser uma comunidade
unida. Convidou a todos para a Primeira Festa da Família Zasso, em Vila Cruz, no
próximo sábado, com descendestes da família de seu bisavô Luigi, oportunidade
de se conhecerem melhor. Prosseguindo, se manifestou o Ver. EXPEDITO
LIBRELOTTO. Registrou ser o Líder do Governo, a pessoa que representa o
Prefeito na Câmara. Tem sido muito cobrado pelos colegas e comunidade sobre a
Administração, algumas pessoas elogiam e outras criticam, mas se deve respeitar e
ouvir a todos, filtrar o que é bom e levar até o Prefeito para melhorar a
Administração, reconhecendo que os colegas de situação e oposição têm sido
parceiros do Prefeito Adroaldo, na questão dos projetos apresentados, quase todos
aprovados por unanimidade, significando que a política não está na frente e sim o
que é melhor para o município. Registrou o bom trabalho do Ver. Odilo,
representante da comunidade e relatou algumas realizações da Administração: em
São Francisco foi retirado os postes da avenida, substituição da caixa d’água,
reforma na balança de pesar gado, reabertura de estradas, participação do poder
público na Feira realizada ano passado e construção da ponte que liga ao Rincão
Santo Inácio. No Santo Inácio estão construindo o Posto de Saúde, o fechamento
da quadra de esportes, ampliação da escola, reabertura da estrada para passagem
do ônibus até as residências, terraplanagem para vinte e cinco casas para os
Quilombolas, construção de uma casa para a Senhora Derli dos Santos e
perfuração do poço artesiano. Em Vila Cruz a Administração realizou o
calçamento de quatro ruas, reabertura de estrada e participação na construção do
salão. No Caemborá fizeram a reabertura da rua em frente à igreja evangélica, nos
próximos dias iniciará o calçamento de algumas ruas e na comunidade de Santa
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Luzia construíram uma casa de madeira, para uma família carente. A
administração tem um projeto para construção de dez casas para famílias carentes,
que serão no Caemborá, Salete, Santa Luzia e Linha dos Coccos. Também já
foram feitos mais de vinte e cinco mata burros no município, na cidade foi
inaugurada à academia na praça central, o calçamento de nove quadras, reforma
do ginásio de esportes, conclusão da creche, saneamento na cidade e bueiros no
interior, sendo mais de mil tubos. Reforma da quadra na praça e compra de uma
casa, para abertura de rua. Também se manifestou o Ver. JOÃO ALBERTO
GHISLENI. Registrou a angústia de receber em sua casa um pai de dois
adolescentes, uma menina de onze e o menino de treze anos, que por ser sabedor
do trabalho dos Vereadores na luta pela disseminação do álcool e droga na
juventude, registrou a preocupação de que os filhos não escutam os pais e sim os
amigos. Destacou ser importante que algumas verdades precisam vir dos pais.
Registrou que algumas das pessoas que trazem a droga estão usando esses
adolescentes para levarem o cigarro e o doce batizado para disseminar a droga e
fazer novos clientes. Frisou ser preciso fazer esses adolescentes acreditarem que a
verdade dos pais é a melhor e somente eles é que dão à vida pelos filhos e não os
amigos. Sugeriu que, via Câmara, seja feito uma campanha, envolvendo escola,
igreja e sociedade, no combate as drogas. Finalizou contando a história de uma
conversa de uma psicóloga com uma criança, que escolheu uma colega sendo sua
melhor amiga e não a mãe. Assumiu os trabalhos a Vice-Presidente Ver.ª Marta
Dalla Favera, para se manifestar o Presidente, Ver. TIAGO ULIANA. Justificou
o projeto de lei que institui a semana da Câmara Municipal, de autoria da Mesa
Diretora, com o apoio de todos os Vereadores, destacando que tem por objetivo
aproximar a Câmara da comunidade. Será no mês de outubro, com três dias de
atividades voltadas ao interesse da comunidade, como: Vereador por um dia, uma
palestra de prevenção do câncer de mama e em parceria da ACIS, realizar uma
palestra de capacitação, para potencializar a prestação de serviço, comércio e
indústria. Parabenizou a comunidade que tem se destacado no setor agropecuário e
agradeceu a mesma pela ligação familiar e pelo carinho especial demonstrado nas
urnas, sendo grato pelo reconhecimento. Colocou-se a disposição de todos,
destacando que as demandas serão levadas até o Prefeito e terão o devido
acompanhamento para realização das ações que se fazem necessária na
comunidade. Elogiou todos os Vereadores, pelo empenhado em fazer um bom
trabalho e honrar os votos, orgulhando-se por coordenar à equipe, que realiza
sessão todas as segundas-feiras, diferente da maioria das câmaras da região, que
fazem a cada quinze dias. Agradeceu a presença da comunidade na sessão, pela
mobilização do Ver Odilo, que muito bem tem representado a mesma. No
ESPAÇO DE LÍDERES se manifestou o Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO.
Continuou registrando ações da Administração, destacando a compra de vinte
hectares de terra, com custo de mais de um milhão e trezentos mil reais, para o
Distrito Industrial e o início da construção do Posto de Saúde na cidade. Destacou
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que muito se fez com menos recursos que a administração passada, registrando
que no ano passado perderam seiscentos mil reais de recursos com ICMS da
Barragem, mais quatrocentos mil reais do fundo de participação dos municípios e
este ano mais quatrocentos mil reais, também do Fundo de Participação. Frisou
serem sabedores que muita coisa ainda precisa ser feita e existe o compromisso
com a comunidade, e tudo feito com muita seriedade. Também foram adquiridos
doze veículos, com parcerias do Governo Federal, Governo Estadual e Governo
Municipal, e muito se deve aos projetos muito bem feitos, sendo competência da
Administração. Em seguida, Ver. MARCELO FERRAZ destacou que a diminuição
no valor do fundo de participação dos municípios não é culpa da administração
anterior e o saldo de dois mil e doze e de dois mil e treze, os valores quase que se
equivalem, sugerindo ao Vereador Expedito que se revisem os valores. Lamentou
que ainda tenha pessoas querendo derrubar pessoas da administração passada,
principalmente o ex-prefeito Elder, registrando que, quando estiveram em Porto
Alegre, semana passada, em busca de recursos, voltaram sabendo de mais uma
denúncia contra a administração passada, pedindo para que esqueçam, pois
fizeram o que podiam. Ouve um repasse da Prefeitura para o hospital, que tem
comprovante, com aprovação do Conselho Municipal de Saúde, mas foi esquecido
de fazer uma ata, denunciado por uma pessoa que já fez muitas outras. Reforçou o
pedido para que se convide o Secretário Narciso, para participar na Reunião das
Comissões e conversar sobre as estradas, que estão novamente em condições e
também explicar o que aconteceu com a patrola, que deu problemas há poucos
dias. Também fez uso do espaço o Ver. JOSSANDRO MARION. Destacou que o
pedido de redutores de velocidade em frente à escola, quando estiveram em Porto
Alegre, foram informados que já está no projeto à colocação do mesmo, quando
realizarem a sinalização e pintura do asfalto. Considera um trabalho da Câmara a
retomada para conclusão do asfalto em São Cristóvão, assim como grandes obras
na região, através do Poder Legislativo da Quarta Colônia, que realiza a Marcha
dos Vereadores a Capital, para cobrar reivindicações dos municípios. Destacou
que a Bancada do PMDB está fazendo uma oposição de respeito, com a maioria
dos projetos de interesse do município aprovados por unanimidade, mas
continuam cobrando melhorias. Colocou-se a disposição de todos e parabenizou a
comunidade pela união e trabalho que estão desenvolvendo. Na Ordem do Dia,
foram apreciados: Projetos de Lei do Executivo n.ºs 55/2014 e 56/2014 e
Projeto de Lei do Legislativo n.º 05/2014, aprovados por unanimidade, com seus
respectivos pareceres. No Espaço das Explicações Pessoais fez uso da palavra
Ver. Expedito Librelotto. Destacou ter ouvido atentamente o desabafo do Ver.
Marcelo, destacando que os números que trouxe foram repassados pelo Prefeito
Municipal, convidando o Ver. Marcelo para juntos irem até o mesmo esclarecer se
realmente tem algum engano nos valores e sanar as dúvidas. Informou que estão
realizando o patrolamento das estradas nas comunidades e provavelmente essa
semana farão a região de São Francisco. Ficou feliz em saber que os redutores de
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velocidade serão colocados, segundo informações do Ver. Jossandro. Esclareceu
que a feira municipal que será realizada em setembro não inviabilizará a de São
Francisco, que se houver interesse ano que vem será nessa comunidade, com todo
apoio do Poder Público, convidando a todos para a Feira Municipal deste ano na
cidade. Finalizou colocando-se a disposição de todos. Em seguida, se manifestou a
Ver.ª Marta Dalla Favera. Reportou-se a uma colocação do Ver. Jossandro na
sessão passada, de que os Vereadores não haviam lido o projeto de lei n.º 47, já
votado, destacando que leu sim, pois altera o valor e acrescenta no artigo terceiro,
que o pagamento do vale-refeição será proporcional à carga horária de cada
servidor, considerando justo o que foi feito, frisando que votou consciente e
procura ler a analisar todos os projetos que chegam a Casa, assim como buscar
informações. Associou-se ao Ver. João Alberto na questão sobre drogas,
registrando que teve em sua casa o Padre Hugo, sugerindo que o mesmo visitasse
o Prefeito Municipal, para fazerem projeto de combate as drogas ilícitas, que é
uma questão preocupante, sendo preciso tirar os jovens do caminho das drogas.
Frisou ser preciso mais assessoria e força, por parte do Poder Público, ao Hospital,
que tem o CAPS AD instalado naquele local, para que funcione corretamente e
com mais firmeza. Concordou com o Ver. Marcelo, que quando um administrador
termina seu mandato, ele terminou e fez sua parte, sabedor que todos pagamos
pelas atitudes, atos e ações, mas o que está, ele deve fazer acontecer e melhor que
o outro, querer e não olhar o que o outro fez de mal feito na administração
anterior, importante deixar o que passou e olhar para o futuro. Finalizando as
Explicações Pessoais, Ver. Nelson Santos associou ao Ver. João Alberto na
questão das drogas, destacando que, como Líder de Igreja Evangélica, tem
trabalhado o assunto. Registrou ter ouvido o Padre Vilson falar na Rádio São
Roque sobre as drogas, onde nas festas a primeira coisa apresentada são as
bebidas. Frisou ser importante reforçar uma campanha dentro do município e
todos abraçarem essa causa, pois a autoridade do pai foi tirada, sendo importante
estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parabenizou a comunidade pelo
trabalho realizado e agradeceu o Executivo pelo que tem realizado no município.
Concluindo, o Presidente Ver. Tiago Uliana registrou as pessoas que receberão a
Distinção Tradicionalista Destaque, na Semana Farroupilha: Juares Nascimento da
Silva, Diomedes Rossato e Rejane Crauss. Transmitiu o convite da comunidade de
Linha Um, para todos participarem da festa no próximo domingo e convidou os
Vereadores para estarem às dezoito horas na reunião das comissões para tratarem
de assunto de interesse da comunidade. Agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a presente Sessão. Salão Comunitário de São Francisco, Nova Palma, 25
de agosto de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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