ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 02.03.2015
ATA Nº 04/2015
Aos dois dias do mês de março 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 determinou a leitura da Ata n.º 03/2015, da Sessão
Ordinária realizada dia vinte e três de fevereiro de dois mil e quinze, aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu o Of.
Gab. Pref. n.º 97/2015 – Modificações no Projeto de Lei n.º 11/2015; Ofício do
Partido Progressista/PP, informando o Ver. Júlio Della Méa o Líder da Bancada na
Casa; Convite da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Caemborá –
Festa de Ação de Graças. À Mesa, foram apresentados: Do Legislativo
Municipal: do Vereador Marcelo Ferraz: Proposição n.º 03/2015: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal realize a reabertura da estrada, trecho
compreendido do acesso ao asfalto até a propriedade do Sr. Edélcio Rossato, na
Linha do Soturno. Proposição n.º 04/2015: Pedido de Providências: Que o
Executivo Municipal providencie iluminação pública, ao lado da residência do Sr.
Darci Pigatto. Do Ver. Marcelo Ferraz e demais Vereadores: Proposição n.º
05/2015: Indicação: Que o Executivo Municipal estude a possibilidade de
realizar na Rua Nações Unidas, trecho que costeia o Arroio Portela, a construção
de um muro de contenção e posteriormente, defina como mão única. No
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. ODILO
STEFANELLO. Cumprimentou os presentes e agradeceu os grupos de Terceira
Idade, que prestigiaram a festa, no dia de ontem, em São Francisco. Lembrou que
tiveram o torneio Dom Érico Ferrari, que também foi um sucesso para a
comunidade e município, com grande público e ajuda do Executivo, destacando a
importância do esporte, principalmente no combate as drogas, associando-se a
Ver.ª Marta no combate a esse mal. Em seguida, se manifestou o Ver.
MARCELO FERRAZ. Cumprimentou os presentes e agradeceu a presença dos
moradores da Rua Nações Unidas e Raul Pilla, na beira do Arroio Portela.
Registrou ter sido procurado pelos moradores Beto e Elisir, para representá-los na
Câmara, pois há anos sofrem com inundações nas enchentes, destacando que
juntos estudaram uma solução para o problema no Arroio, trecho que vai da ponte
até a fábrica do Sr. Cirilo Cerezer, lembrando que a Administração passada fez um
muro de contenção, acima da ponte, e galerias e a atual Administração fez uma
implosão de pedras, que estavam atrapalhando, mas não foi suficiente. Agradeceu
os colegas Vereadores que assinaram a indicação, que solucionaria o problema
naquele trecho, tirando parte da rua e construindo um muro de contenção,
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destacando que os moradores estão dispostos a ajudar com a mão de obra e o Sr.
Zeca Boton doaria pedras. Também é necessária a dragagem do arroio no trecho e
posteriormente tornar a rua mão única. Destacou ser importante que o Secretaria
de Agricultura veja as medidas legais, para mexer no local e juntos conseguirem
realizar a obra, destacando que a comunidade está unida. Após, se manifestou o
Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os presentes e registrou ser
sabedor das dificuldades dos ribeirinhos do Arroio Portela, principalmente na
enchente de dois mil e dez, que foi devastadora. Lembrou da indicação que fez
nesta Casa, uma sugestão do Sr. José Antônio de Mello, para a construção de uma
barragem de contenção no arroio. Apresentou a ideia e o arquiteto Ronaldo fez o
projeto, que hoje se encontra em Brasília, mas demanda muitos recursos e o
município não tem condições financeiras. Sugeriu aos Vereadores para cobrarem
seus conhecidos em Brasília, pois com a obra seria liberada somente a água que o
arroio suportar, em seu leito. Também, após aquela enchente, apresentou
indicação para os terrenos, onde não é possível edificações e ser área de risco,
terem descontos no IPTU, hoje sendo lei no município. Registrou ter sido
procurado por várias pessoas, durante o recesso, principalmente por mães, que
solicitam turno integral na creche, para poderem trabalhar. Solicitou ao Líder do
Governo para a Administração ver essa possiblidade, mas são sabedores das
dificuldades que o município está enfrentando, deixando de receber recursos. Em
aparte, Ver. Júlio Della Méa esclareceu não ser creche e sim uma escola de ensino.
Continuando, Ver. Jossandro solicitou a recuperação do calçamento na saída da
cidade para Linha Base, devido à precariedade. Registrou que apresentará uma
indicação, pedindo o apoio dos colegas, onde irá sugerir ao Prefeito para
encaminhar projeto não dando o índice de inflação aos Vereadores, Prefeito, VicePrefeito e Secretários e sim repassar aos servidores o valor que teriam direito,
como forma de contribuírem com os mesmos. Após, se manifestou o Ver. TIAGO
ULIANA. Cumprimentou os presentes e pediu a compreensão dos colegas
Vereadores na aprovação do projeto de lei n.º 10, que concede auxílio financeiro
ao Circolo Veneto, para manutenção de Centro de Pesquisas Genealógicas, pela
importância do mesmo. Também comentou sobre os débitos da Prefeitura, com o
Fundo de Previdência dos Servidores, destacando o amplo esclarecimento do
Secretário de Finanças, na reunião das Comissões, após questionamentos de
Vereadores na semana passada. Frisou que a Administração foi sensível e reduziu
o número de parcelas, sendo pago quase na sua totalidade nessa Administração.
Justificou o não repasse, por parte da Administração, devido à situação do
município, que priorizou outras questões, principalmente na área da saúde. A
Prefeitura fará a reposição dos valores, renegociando com juros condizentes e
melhores que instituição financeira. Pediu auxílio dos colegas na aprovação do
mesmo. Parabenizou à mobilização dos moradores presentes na Casa, todos estão
juntos pela causa, pois a situação é preocupante. Foi feito uma detonação no
Arroio Portela para amenizar o problema. Como Líder do Governo, assumiu o
compromisso de acompanhar o pedido, agradecendo a presença dos moradores.
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Concluindo, fez uso da Tribuna o Ver. JOÃO ALBERTO GHISLENI.
Cumprimentou os presentes e reportou-se ao projeto de lei n.º 11, que trata do
parcelamento, destacando que tinham a informação de que se dizia na comunidade
que o Prefeito pegou o dinheiro dos funcionários e que a Prefeitura entraria em
mais um financiamento para repor o valor, dúvidas que acabaram com a chegada
do projeto. Ressaltou não ser um financiamento em instituição bancária e sim sairá
dos recursos livres da Prefeitura, que mensalmente irá repor o valor não repassado
ao Fundo de Previdência. Sugeriu a redução das parcelas e o Prefeito atendeu a
solicitação, reduzindo de trinta e seis para vinte e quatro meses. Dinheiro este que
deixou de repassar devido às condições financeiras do município, mas a parte
contribuída pelos funcionários foi paga normalmente, assim como tiveram o
parecer do IGAM dizendo que é legal o parcelamento. Registrou que os partidos
PMDB e PDT realizaram reunião no sábado que passou, assim vieram com o
intuito de votar contra se fosse mais um financiamento, dívidas que ficariam, mas
pelas questões que apresentou, respeito aos funcionários públicos e por entender a
situação crítica do município, sendo que os Governos Federal e Estadual não estão
repassando todos os recursos, registrou que será favorável ao projeto. Parabenizou
o Ver. Marcelo, pela confiança dos moradores ribeirinhos do Arroio Portela, ao
pedirem seu apoio, destacando estar junto para solucionar o problema daqueles
moradores. No ESPAÇO DE LÍDERES, não houve inscritos. Na Ordem do Dia
foram apreciados: Projeto de Lei do Executivo n.º 10/2015, aprovado por
unanimidade, com seus pareceres e Projeto de Lei do Executivo n.º 11/2015,
aprovado com cinco votos favoráveis, tendo três votos contrários, dos Vereadores
Jossandro Marion, Valdemir Rossato e Marcelo Ferraz. No Espaço das
Explicações Pessoais, fez uso da palavra o Ver. Marcelo Ferraz. Pediu ao Líder
do Governo, Ver. Tiago, levar o pedido dos moradores até a Secretaria de Obras
para realizar a limpeza da Rua Nações Unidas, trecho beirando o Arroio Portela.
Com relação ao projeto de lei n.º 11, destacou que na sessão passada colocou a
posição da oposição e pediu que, se fosse reduzido o prazo para o pagamento,
seriam favoráveis, mas estiveram reunidos e tiveram outra informação. Na sessão
passada, também falou que na administração do Prefeito Elder tinham executado a
mesma operação, se redimindo do erro, pois nunca antes na história aconteceu de
não repassar o dinheiro ao fundo de previdência dos Servidores e sim na época, ao
cogitar a possibilidade, o Sindicato se manifestou contrário e fez um alarme com
funcionários e comunidade, ressaltando que por isso votou pela rejeição, seguindo
uma indicação dos partidos, mas respeita a opinião de cada Vereador. Solicitou a
realização de audiência com a comunidade para tratar da obra pretendida no
Arroio Portela. Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova
Palma, 02 de março de 2015.
Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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