ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 1º.12.2014
ATA Nº 39/2014
Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às dezessete
horas e trinta minutos, na Sala das Sessões, reuniram-se em Sessão Ordinária, sob
a Presidência do Vereador Tiago Uliana, os Vereadores: Expedito Librelotto,
Inara Montagner, João Alberto Ghisleni, Júlio Della Méa, Marcelo Ferraz, Marta
Dalla Favera, Odilo Stefanello e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou
aberto os trabalhos, cumprimentou os presentes e determinou a leitura da Ata n.º
38/2014, da Sessão Ordinária realizada dia vinte e quatro de novembro de dois mil
e quatorze, aprovada por unanimidade. Continuando, o 2º Secretário, Ver. Marcelo
Ferraz leu o Of. Comitê Gestor do PUFV n.º 05/2014 – III Mostra dos Trabalhos
Pedagógicos/Projeto União faz a Vida. À Mesa, foram apresentados: Do
Legislativo Municipal: Proposição n.º 54/2014: Projeto de Lei do Legislativo
n.º 06/2014: Concede abono aos Servidores ativos do Legislativo Municipal de
Nova Palma. Do Ver. Marcelo Ferraz: Proposição n.º 55/2014: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Competente,
estude a possibilidade de construir um banheiro na Gruta Nossa Senhora de
Lourdes. Proposição n.º 56/2014: Pedido de Providências: Que o Executivo
Municipal providencie o patrolamento do trecho da estrada de Vila Cruz a Linha
Três. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE fez uso da Tribuna a Ver.ª
INARA MONTAGNER. Cumprimentou os presentes e agradeceu a oportunidade
de ter assumido a vereança. Parabenizou o Prefeito e o Vice-Prefeito pela obra
asfáltica na cidade, frisando que a cidade está muito bonita. Reportou-se ao evento
realizado no balneário no final de semana, considerando bem organizado, mas a
Brigada Militar falhou muito no problema que lá ocorreu, pois no local havia
diversas pessoas, entre elas diversas crianças. Pediu a presença dos mesmos nos
eventos, principalmente no Balneário, que está muito bonito. Frisou não ser
crítica, mas foi procurada por moradores de Vila Cruz, que questionaram o motivo
do britador da comunidade não estar funcionando nesta Administração. Em
seguida, se manifestou o Ver. MARCELO FERRAZ. Cumprimentou os
presentes e parabenizou a colega Inara pelas colocações na tribuna. Justificou seus
pedidos de providências, destacando que o trecho de estrada, que liga Vila Cruz a
Linha Três, está sem condições e ressaltou a necessidade da construção de um
banheiro na gruta, pois nesta época se recebe muitos visitantes, sendo necessário
dar maior conforto aos mesmos. Quanto ao ocorrido no Balneário, registrou ter
falado com o Presidente e sugerido envio de oficio ao Comandante da Brigada
Militar, após concordância dos colegas, solicitando mais efetivo na temporada de
verão, principalmente quando houver eventos maiores no Balneário. Reportou-se a
sessão, que falou sobre problemas com o maquinário da Prefeitura, reforçando que
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estava certo e queria ajudar, mas foi tachado por algumas pessoas da
Administração, que colocaram aos operadores de máquinas, de que entrou com
pedido na Câmara, para eles não ganharem mais hora extras. Considerou essas
pessoas maldosas e frisou que continua querendo e vai ajudar a Administração,
sem prejudicar ninguém. Continuando, se manifestou o Ver. ODILO
STEFANELLO. Cumprimentou os presentes e parabenizou a colega Inara pelas
colocações. Também parabenizou o Ver. Nelson pelo trabalho realizado no
período que esteve na vereança. Registrou ter sido questionado de quando virá o
dinheiro do empréstimo para continuação do asfalto, ressaltando que a obra está
ficando muito boa. Retomou o assunto sobre emplacamento dos tratores,
sugerindo envio de correspondência, em nome todos os Vereadores, até mesmo
em nível de Quarta Colônia, pois se aprovado irá encarecer os custos, sendo que
muitos agricultores estão iniciando seus trabalhos e precisam pagar os tratores, e
isso seria um prejuízo para todos, inclusive para as pessoas da cidade. Na
oportunidade, Ver. Tiago informou que o projeto em questão já foi votado e a
partir de primeiro de janeiro entra em vigor. Concluindo, fez uso da Tribuna a
Ver.ª MARTA DALLA FAVERA. Cumprimentou os presentes e referiu-se a um
pedido de Sua excelência, em relação ao poço artesiano na Linha Mário da Rosa,
na Salete, para realização da distribuição da rede de água, destacando que esteve
por duas vezes junto ao Secretário de Agricultura Tiago, mas foi informada de que
estão esperando verba federal. Ressaltou que as pessoas daquela comunidade estão
dispostas a ajudar com os custos para realização da obra e registrou que o
professor Sadi e mais algumas famílias também solicitaram a canalização da água
do poço do CTG. Registrou ter representado o Presidente Tiago no ato de
formatura da pré-escola da Escola de Educação Infantil Aquarela, que foi
importante e muito bonito, com grande número de pessoas. Ressaltou que o
ginásio da Escola Cândida Zasso também ficou muito bonito, oportunidade em
que conversou com alguns professores, que manifestaram orgulho de ver o mesmo
em uso, mas ficou triste e questionou a Diretora o motivo dos Vereadores não
terem sidos convidados. Quanto ao Projeto de Lei do Legislativo, que concede
abono e Sua Excelência a relatora, acredita que os Servidores do Executivo irão
discordar, mas não é contra e sabe que é legal. Quando foi Presidente, antes de
colocar, na Casa, o projeto concedendo abono, conversou com várias pessoas do
Sindicato dos Servidores Municipais, que disseram ser imoral, pois quantos
gostariam de ganhar aumento e abono, e muitos vivem com um salário mínimo,
sendo este o motivo de Sua Excelência não ter concedido o abono. Pediu aos
Vereadores para refletirem e destacou que servidores, que ganham pouco, não
estão recebendo nem hora extra. Em aparte, Ver. Expedito lembrou que, quando
existe o turno único, o Tribunal de Contas não aceita o pagamento de hora extra.
Concluindo, Ver. Marta frisou ter servidor trabalhando fora do horário e deve ser
voluntariamente, pedindo para não entrarem em conflito com os mesmos. No
ESPAÇO DE LÍDERES, fez uso da palavra o Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO.
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Cumprimentou os presentes e lamentou o ocorrido com o Ver. Marcelo, pois já
havia falado com o Prefeito e Secretário de Obras, achando que o assunto estava
encerrado. Vai verificar o motivo, considerando uma injustiça com o Vereador.
Respondendo a um questionamento do Ver. Valdemir, sobre as colocações de que
os agentes comunitários não estão recebendo o abono de direito, informou ter
vindo à verba do Governo Federal, referente à primeira parcela, já concedida aos
agentes, conforme o Secretário Pedro, e estão aguardando a vinda da segunda
parcela. Parabenizou a Ver.ª Inara pelas palavras, destacando que contribuiu com a
Casa e também adquiriu experiência. Elogiou a obra asfáltica na cidade, mas
registrou sua preocupação com a alta velocidade de alguns motoristas, pedindo
para terem mais cuidado e evitar acidentes. Informou que, segundo o Prefeito, até
final do ano, a Administração não tem condições de fazer a sinalização. Em
aparte, Ver. João Alberto disse ter sido informado por uma pessoa de que o
Prefeito é obrigado colocar a sinalização, pois se algo acontecer, o mesmo será
responsabilizado. Na Ordem do Dia foi apreciado o Projeto de Lei do Executivo
n.º 68/2014, aprovado por unanimidade, com seus pareceres. No Espaço das
Explicações Pessoais não houve inscritos. Concluindo, o Presidente Ver. Tiago
Uliana comunicou que não haverá sessão na próxima segunda-feira, agradeceu a
Ver.ª Marta por representá-lo na formatura da EMEI e justificou o projeto que
concede abono, dizendo da boa vontade das Servidoras nas atividades da Câmara,
valorizando os trabalhos extras desempenhados fora das atribuições durante o ano,
mas respeita a opinião e decisão de cada Vereador. Agradeceu a presença de todos
e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 1º de
dezembro de 2014.

Ver. Marcelo Ferraz
2º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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