ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 1º.06.2015
ATA Nº 16/2015
Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e quinze, 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, Marcelo Ferraz, Marta Dalla Favera, Odilo Stefanello, Tiago
Uliana e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos,
cumprimentou os presentes e colocou em apreciação a Ata n.º 15/2015, da Sessão
Ordinária realizada dia vinte e cinco de maio de dois mil e quinze, aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu o Of.
Gab. Pref. N.º 200/2015 – Relatório SIAPC PAD 2º Bimestre. À Mesa, foram
apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 25/2015:
Regulamenta e concede o Prêmio de Qualidade e Inovação – PMAQ/AB, no
âmbito de Nova Palma. Do Legislativo Municipal: Do Ver. Jossandro Marion:
Proposição n.º 35/2015: Pedido de Informações: Que o Executivo Municipal
informe se Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais recebem 13º salário.
Assumiu os trabalhos da presente Sessão, o Ver. Odilo Stefanello. No ESPAÇO
DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. EXPEDITO
LIBRELOTTO. Cumprimentou os presentes e agradeceu os trabalhos do
Vereador Odilo, que assumiu a Presidência da Câmara, por ocasião de Sua viagem
a Brasília e aos demais Vereadores, que realizaram a sessão, com muito êxito.
Também agradeceu os colegas João Alberto e Marcelo Ferraz, que a convite do
Prefeito Municipal, participaram da Marcha em defesa dos municípios, juntamente
com Sua Excelência, com o propósito de buscar Emendas sinalizadas para o
município, destacando que foram bem tratados, sob a liderança do Prefeito, com
portas abertas em todos os gabinetes, apesar das verbas dos Deputados terem sido
cortadas pela metade, tiveram a sinalização positiva da liberação de todas.
Tiveram a palavra mantida pelo Deputado Heitor Schuck, na compra de
motoniveladora, ensiladeira e balança de pesar gado e se colocou a disposição de
vir falar com o Presidente da CAMNPAL, para pensar em montar uma indústria
de leite e uma fábrica de massa. O Deputado José Otávio Germano também
sinalizou positivamente a liberação de recursos, com valor considerável e o
Deputado Jerônimo Goergen, que enviou abraço ao Ver. Tiago e frisou que seu
compromisso com o município será mantido. Também tiveram sinalização
positiva, quanto à liberação de recursos, nos gabinetes dos Deputados Afonso
Motta e Darcísio Perondi e dos Senadores Ana Amélia Lemos, no valor de cem
mil reais, e Lasier Martins. Frisou terem voltado satisfeitos, com a consciência e
certeza que foram com o pensamento de ajudar o município, agradecendo os
Vereadores da oposição, que foram juntos, pensando em colaborar e ajudar Nova
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Palma. Apenas voltou decepcionados com a não participação do Governo Federal
no evento, que deveria enfrentar a situação e dar esperanças as cinco mil pessoas
que lá estavam, sendo geral as dificuldades enfrentadas pelos municípios. Em
seguida, se manifestou o Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os
presentes e parabenizou os Vereadores pela viagem a Brasília, na Marcha em
Defesa dos Municípios, lembrando do gaúcho Paulo Ziulkoski, Presidente da
Confederação dos Municípios, um defensor municipalista, que admira muito.
Parabenizou a Ver.ª Marta, por trazer o Pe. Vitor Hugo, para tratar de um assunto
preocupante, principalmente nas comunidades do interior, que é alto o consumo de
drogas. Frisou ser importante criarem um conselho municipal, mas que seja ativo,
para que no futuro não aconteça como nas cidades grandes. Justificou seu pedido
de informações, lembrando que os Vereadores da Legislatura passada, fixaram o
salário do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e Vereadores, leis que não permite
que esses agentes políticos recebam décimo terceiro. Destacou que, passou o dia
pesquisando decisões do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e do Supremo
Tribunal Federal, que consta a improcedência do pagamento. O Tribunal de
Contas não aponta se existir Lei autorizando, mas quando da elaboração dos
projetos, vários aspectos técnicos foram vistos, como o aumento significativo, mas
sem o direito ao décimo terceiro, para não estourar a folha de pagamento no
município. O Departamento de Pessoal informou que está sendo pago, segundo
orientações de um Secretário, de que teriam direito. Continuando, fez uso da
Tribuna o Ver. JOÃO ALBERTO GHISLENI. Cumprimentou os presentes e
reportou-se a Marcha dos Agentes Públicos em Brasília, em que se fez presente,
destacando a importância do Vereador junto do Prefeito frente ao seu Deputado
Perondi, onde demonstraram claramente que estão unidos, acima dos partidos
políticos, em favor do município. Frisou que, no Ministério da Agricultura,
conseguiram com o subsecretário Caio Rocha desentocar a emenda para
pagamento do rolo compactador, considerando a viagem importante, com várias
emendas ratificadas, mesmo com a contingência de cinquenta por cento das
emendas. Na oportunidade, constataram o verdadeiro caos dos municípios, em
todo o Brasil, necessitando de mudanças por parte da Presidente, pois a União cria
programas e os municípios precisam bancar. A economia do país está caindo,
sendo preciso decisões sábias para sairmos da situação caótica que se encontra o
País. Finalizando, agradeceu o Presidente por ter liberado diárias para a viagem,
frisando que estão no caminhando certo, com a união, em favor de Nova Palma.
No ESPAÇO DE LÍDERES, fez uso da palavra o Ver. TIAGO ULIANA. Registrou
que esteve reunido com o Prefeito e, na oportunidade, solicitou o conserto do
calçamento, em alguns pontos críticos da cidade, onde o mesmo informou que
foram licitados mil e quinhentos metros de reforma de calçamento e que abrirá
mão de oitenta mil reais de direito do seu gabinete, que seria usado para troca do
veículo, que está com mais de duzentos mil quilômetros, para investir na reforma
de calçamento. Solicitou a colaboração dos colegas Vereadores na aprovação
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do Projeto de Lei nº 23, que revoga a gratificação do Psiquiatra, ressaltando que a
resposta do IGAM é pela legalidade. Com relação ao Projeto de Lei n.º 24, que
solicita prorrogação da contratação de médico ginecologista, que está vencendo,
destacou o belo trabalho que vem sendo realizado pela Dr.ª Camila Pigatto e que
no último concurso não houve aprovados. Informou que poderá não se fazer
presente na próxima Sessão, por motivos profissionais, mas passará aos colegas à
justificativa do Projeto de Lei n.º 25, achando que o mesmo causará polêmica.
Pediu para não votarem o referido projeto na próxima sessão e sim ampliar o
debate. Continuando, Ver. JOSSANDRO MARION cumprimentou os presentes e
fez suas as palavras do Ver. Tiago, com relação ao Projeto de Lei n.º 25, pois
causará repercussão, destacando que foi procurado por agentes comunitários de
saúde, que registraram seu descontentamento. Destacou ser importante
conversarem para depois tomarem decisões, se necessário fazer alterações para os
servidores não serem prejudicados e motivar para continuarem seus trabalhos.
Destacou que, nos últimos dias, tem acompanhando os trabalhos do Senado e da
Câmara dos Deputados, parabenizando pelas últimas atitudes, pois estão agindo
mais pensando na população do que no Governo. Sabe que os municípios não
sobreviveriam sem as emendas parlamentares, mas é contra por que corrompe o
legislativo, votações prejudicadas e a vergonha do mensalão, tudo em função
disso. Com relação aos Projetos de Lei nº 23 e 24, destacou que a Bancada do
PMDB é favorável aos mesmos. Na Ordem do Dia foram apreciados: Projeto de
Lei n.º 23/2015 e Projeto de Lei n.º 24/2015, aprovados por unanimidade, com
seus respectivos pareceres. No Espaço das Explicações Pessoais, fez uso da
palavra Ver. Tiago Uliana. Parabenizou a Ver. Marta pela inciativa em trazer
Padre Vitor Hugo, que explanou sobre seu projeto na Arquidiocese de Santa
Maria, de combate às drogas, dizendo que precisam avançar com o tema, por ser
uma situação preocupante, e criar ferramentas, unindo Executivo e Legislativo,
com as forças vivas da comunidade, para amenizar a questão da drogadição.
Parabenizou os colegas que participaram da marcha em defesa dos municípios,
destacando que frutos serão colhidos dessa viagem, pois colocaram o município
em primeiro lugar, com quatro partidos representados, buscando o melhor para o
município, trabalho desempenhado na Casa ao longo dos anos, de união e respeito
entre situação e oposição, cada um com seu posicionamento político. Em seguida,
se manifestou o Ver. João Alberto Ghisleni. Também parabenizou a Ver. Marta
pela inciativa de trazer o Padre, no sentido de orientar as pessoas no que fazer
frente ao jovem drogado. Sugeriu como indicação, que a administração tome
providências no sentido de que redutores de velocidade, tipo pardal ou lombada
eletrônica, sejam adotados na Rua Raimundo Aléssio, um nas proximidades do
novo Posto de Saúde e outro próximo ao Restaurante Barracão, para quem
desrespeitar os transeuntes, com os limites de velocidade, sinta no bolso o
resultado da imprudência, destacando ser uma ação preventiva no trânsito, que
poderá evitar tragédias, pedido aberto aos colegas que queiram subscritá-lo.
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Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto questionou a possiblidade de
convidarem a Secretária de Saúde Lidiane, para melhores esclarecimentos com
relação ao Projeto de Lei do Executivo n.º 25, ficando acordada a vinda da mesma,
às dezessete horas, na segunda-feira e na Reunião das Comissões ouvirem as
agentes comunitárias. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 1º de junho de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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