ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 03.11.2014
ATA Nº 35/2014
Aos três dias do mês de novembro 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 Ferraz, Marta Dalla
Favera, Nelson dos Santos e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou
aberto os trabalhos, cumprimentou os presentes e determinou a leitura da Ata n.º
34/2014, da Sessão Ordinária realizada dia vinte e sete de outubro de dois mil e
quatorze, aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário Ver. Jossandro
Marion leu Of. Gab. Pref. n.º 398/2014 – alteração no Projeto de Lei n.º 63/2014 e
Of. n.º 90/2014 – Gab. Dep. Est. Heitor Schuch – referente à Moção n.º 10/2014.
No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE fez uso da Tribuna o Ver. JOÃO
ALBERTO GHISLENI. Registrou sua preocupação com relação ao desnível do
asfalto, na divisa com Faxinal do Soturno e o desmoronamento na entrada da
cidade, acima dos Binotto, já chegando ao asfalto e se tornando um perigo.
Sugeriu que, enquanto Câmara, seja enviada correspondência ou feita uma visita a
Subsecretaria do DAER em Santa Maria, mostrando a preocupação. Pediu aos
colegas que, em suas entrevistas, se manifestem sobre esse descaso do Governo do
Estado com a Quarta Colônia, antes que ocorra acidentes, colocando-se a
disposição. Pediu envio de correspondência aos familiares do Sr. Hélio Pretto
Rossato, parabenizando pela brilhante homenagem que o mesmo recebeu, por
ocasião da segunda edição do Torneio de Futebol Sete Hélio Pretto Rossato,
realizado no sábado, na sede do Novapalmense. Em seguida, se manifestou o Ver.
MARCELO FERRAZ. Também registrou sua preocupação na questão dos
problemas no asfalto, entre Nova Palma e Faxinal do Soturno, destacando que
precisam de medida mais severa e se mobilizar essa semana, trazer a RBS, jornal e
imprensa da região e fazer uma manifestação, colocando-se à disposição.
Registrou ter sido procurado, hoje à tarde, pela Senhora Luci Piovesan, suplente
do Conselho Tutelar do município, que colocou de que uma Conselheira se
licenciará e consequentemente a suplente assumiria hoje, mas o Prefeito passou
que o município está em contenção de gastos e não chamará a suplente. Pediu ao
Líder Ver. Expedito e ao Presidente da Casa para conversarem com Prefeito, pois
o estatuto assegura o direito do suplente ser chamado em caso de licença, e que
seja dada uma resposta a essa Senhora, antes que tome outras medidas.
Continuando, se manifestou o Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO. Deu as boas
vindas ao colega Ver. Nelson Santos, que assumiu no lugar do Ver. Odilo.
Reportou-se a audiência pública sobre os passeios da cidade, destacando ter sido
proveitosa, com grande participação da comunidade, que pode se manifestar.
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Frisou ser preciso melhorar as calçadas da cidade, pois a maioria não está em
condições. Com relação à preocupação de colegas Vereadores, na questão das
finanças do município, registrou ter conversado com o Secretário de Finanças
Pedro Zasso, que colou estarem em contenção de despesas, mas não estão
quebrados, apenas com pequenos atrasos, mas que até o dia dez de novembro,
todos serão colocados em dia, para não serem responsabilizados pelo Tribunal de
Contas. Registrou que, no mês que se passou, veio quarenta e oito mil reais a
menos de FPM. Destacou ter ouvido atentamente a preocupação dos colegas com
relação ao asfalto, frisando ser procedente. Registrou que o Prefeito já falou com o
DAER, que só age na pressão, destacando que é parceiro se fizerem manifestação,
antes que ocorram acidentes, sendo importante usarem a imprensa. Em aparte,
Ver. Marcelo questionou se a Prefeitura pode fazer a sinalização nesses locais.
Respondendo, Ver. Expedito ressaltou que não, somente o DAER, sendo que a
Administração seria responsabilizada se acontecesse alguma coisa. Finalizando o
espaço, fez uso da Tribuna o Ver. NELSON SANTOS. Registrou a alegria e
satisfação de retornar a Casa, se sentindo útil e fazer algo em prol da comunidade.
Manifestou apoio na mobilização para solucionarem os problemas no asfalto,
frisando ser preciso aplicar os impostos corretamente. Também passou pela
estrada de Ivorá, onde o Governo só fez promessas e não cumpriu. Pediu o
patrolamento da Linha Rigon, próximo ao morador Sonildo e colocação de
lâmpadas pública no local. Também pediu a colocação de terra na cabeceira das
barragens, que estragaram com a chuva, na mesma linha e na primeira barragem,
que seja retirado parte do aterro, para não entupir os bueiros. Parabenizou o
PMDB pela vitória do candidato Sartori, ao governador do estado, pessoa que
também votou e parabenizou a Presidente Dilma pela reeleição, desejando que
façam um bom trabalho. No ESPAÇO DE LÍDERES não houve manifestações. Na
Ordem do Dia, foi apreciado o Projeto de Lei do Executivo n.º 63/2014,
aprovado por unanimidade, com seus pareceres. No Espaço das Explicações
Pessoais não houve inscritos. Concluindo, o Presidente Ver. Tiago Uliana
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das
Sessões, Nova Palma, 03 de novembro de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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