ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 04.05.2015
ATA Nº 12/2015
Aos quatro dias do mês de maio 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 11/2015, da Sessão
Ordinária realizada dia vinte e sete de abril de dois mil e quinze, aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu Of.
Gab. Pref. n.º 155/2015 – atendendo pedido de informações da Proposição n.º
18/2015; Of. Gab. Pref. n.º 156/2015 – atendendo pedido de informações da
Proposição n.º 21/2015; Of. Gab. Pref. n.º 157/2015 – atendendo pedido de
informações da Proposição n.º 20/2015; Of. Gab. Pref. n.º 159/2015 – atendendo
pedido de informações da Proposição n.º 19/2015; Of. Gab. Pref. n.º 160/2015 –
atendendo pedido de informações da Proposição n.º 22/2015. À Mesa, foram
apresentados: Do Legislativo Municipal: Da Comissão de Orçamento,
Finanças e Infraestrutura: Proposição n.º 30/2015: Projeto de Decreto
Legislativo n.º 01/2015: Dispõe sobre a aprovação das contas públicas do
Executivo Municipal de Nova Palma, referente ao exercício de 2011. Proposição
n.º 31/2015: Projeto de Decreto Legislativo n.º 02/2015: Dispõe sobre a
aprovação das contas públicas do Executivo Municipal de Nova Palma, referente
ao exercício de 2012. Do Ver. Jossandro Marion: Proposição n.º 31/2015:
Pedido de Informações: Que o Executivo Municipal informe quanto está sendo
gasto em educação. Na ocasião, o Presidente Expedito Librelotto registrou e
agradeceu a presença do Secretário de Obras Narciso Wendt e solicitou envio de
correspondência a Câmara de Vereadores de Faxinal de Soturno, em
agradecimento pela presença de vários Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito, no
velório do Sr. Pedro Renato Scolari Zasso. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna a Ver.ª MARTA DALLA FAVERA.
Cumprimentou os presentes e registrou que após análise e estudo, a Comissão de
Orçamento, Finanças e Infraestrutura, composta por Sua Excelência e os
Vereadores Júlio e Valdemir, apresentou os Projetos de Decreto Legislativo,
referente às prestações de contas do Executivo Municipal, de dois mil e onze e
dois mil e doze, já aprovadas pelo Tribunal de Contas, que permanecerão em
estudo na Casa. Destacou que todos são responsáveis por seus atos e ações,
ficando na consciência de cada um, o exercício de seu mandato. Registrou ser
Vereadora do Partido Progressista, pois defende a ideologia do mesmo, sendo
sabedora que todos os partidos são bons. Defende o correto, admira a verdade e as
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pessoas de caráter. Em seguida, registrou seus sentimentos pelo falecimento de seu
primo Pedro Renato Zasso, Ex-Prefeito de Nova Palma e atualmente Secretário
Municipal de Finanças, destacando que, quando Sua Excelência foi Presidente da
Câmara, não errou quando ouviu o mesmo. Seu Pedro tratava a todos com carinho,
sendo único. Foi amigo e conselheiro, com grande sabedoria. Continuando,
parabenizou o Presidente da Rede Jauru, Sr. Roberto Cervo, pelo que escreveu em
sua coluna, no Jornal Cidades do Vale, referente à pessoa do Pedro Zasso. Frisou
que ficará a saudade, pois muito se aprendeu com ele, que estava sempre pronto a
ajudar e ensinar, ressaltando que seguirá sua integridade. Em seguida, se
manifestou o Ver. JOÃO ALBERTO GHISLENI. Cumprimentou os presentes e
elogiou os trabalhos do Secretário de Obras Narciso. Com relação ao Sr. Pedro,
caracterizou-o como um homem que, antes de tudo, valorizava o coração e a alma
das pessoas, lembrando de uma lição de mil novecentos e oitenta e três, quando
Sua Excelência presidiu o Novapalmense pela primeira vez e ao pedir apoio para
construir uma sede, onde hoje é a Cotrapalma, o Sr. Pedro, que era o Prefeito da
época, mostrou que estavam errado no escolha do local, sugerindo adquirir uma
área de terra retirada, com verde e para lazer. Foi comprado onde hoje é a Sede e
na época a prefeitura ajudou na terraplanagem e colocou luz no local. Frisou ser
difícil suprir a lacuna deixada por ele, à função pode ser substituída por outra
pessoa, mas a pessoa não. Na caminhada feita pelo clube no nocaute as drogas
pelo esporte, registrou que no dia vinte e nove de abril, na competição com as
Dores de Santa Maria, o ginásio estava lotado, com muitos pais, relatando o
agradecimento de uma mãe, que pela primeira vez foi acompanhar o filho, após
manifestações de Sua Excelência. Registrou que no feriado de sexta-feira,
participaram, em Paraíso do Sul, de um campeonato até doze anos, tendo times
que até disputam o estadual, onde conquistaram o título. Continuando, fez uso da
Tribuna o Ver. JÚLIO DELLA MÉA. Cumprimentou os presentes e também
parabenizou os trabalhos da Secretaria de Obras nas estradas do município,
destacando serem sabedores das dificuldades. Também registrou seus sentimentos
pelo falecimento do Sr. Pedro Zasso, destacando que, quando Prefeito, atendia a
todos, independente de partido, uma pessoa atenciosa e humilde, de caráter, que
deixa exemplos, para todos pensarem e modificar pensamentos e ideias, pois tudo
que fazia era com dedicação. Registrou que esteve visitando a biblioteca, com
turmas quarto e quinto ano da Escola Cândida Zasso, onde sentiram dificuldade,
pois está apertada, frisando ser preciso apoiar para conseguirem a liberação do
dinheiro para conclusão do Centro Cultural, que terá uma biblioteca mais ampla.
Com relação ao Posto de Saúde de Vila Cruz, que está com alguns problemas,
pediu a Secretaria de Saúde, que informe o que está acontecendo. Finalizando, se
manifestou o Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou os presentes e reportou-se
ao projeto de lei n.º 19, que autoriza o município firmar convênio com o Governo
do Estado, para que possa dar a devida manutenção na estrada do cerro, que é de
responsabilidade do DAER, agradecendo os colegas Vereadores que concordaram
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que o mesmo seja colocado em votação, no dia de hoje. Frisou que esse convênio
dará suporte legal a Administração, para investir recursos e dar a devida
manutenção no trecho de estrada. Com relação ao abono dos Agentes de Saúde,
lembrou que Seu Pedro demonstrava preocupação com o percentual da folha de
pagamento, pois a arrecadação não estava se concretizando, mas, conforme
palavras do Prefeito, no mês de maio existe a previsão de arrecadação a maior, que
possibilitará a concessão do abono, informando que o projeto será enviado na
próxima semana, concedendo o mesmo. Pediu ao Ver. Júlio, que informe os
problemas que estão acontecendo no Posto de Saúde de Vila Cruz, para levar até a
Secretária Lidiane e trazer um retorno na próxima sessão. Também lamentou o
passamento do Sr. Pedro Zasso, que deixou um legado para o município e para as
pessoas, principalmente o zelo pelo dinheiro público e responsabilidade de suas
ações como Secretário. Deixa muitos ensinamentos, destacando que as ações de
Sua Excelência foram pautadas em orientações dele, quando Presidente desta
Casa. Registrou a alegria de ter convivido com uma pessoa experiente, que
trabalhou em vários municípios da região. Sugeriu que os telefones celulares
sejam desligados durante a sessão, pois a interferência tem sido desconfortável
para os presentes. No ESPAÇO DE LÍDERES, Ver. JOSSANDRO MARION, em
nome da Bancada do PMDB, expressou profundo pesar pelo falecimento do
querido e amigo Pedro Zasso. Destacou que teve o privilégio de conviver um
tempo na vida particular dele, conhecê-lo e o que ele fez pelo município, foi um
Prefeito que deixou sua marca, lembrando-se de conquistas no maquinário do
município. Considerou uma perca irreparável, pois Seu Pedro deixou uma marca
nos municípios que trabalhou, pelo bom trabalho que realizou, com seriedade,
honestidade. Uma pessoa de bom coração, sempre atendendo aos pedidos para
esclarecimentos na Câmara. Registrou que Bancada do PMDB é favorável ao
projeto de lei n.º 19 e o projeto de resolução n.º 02, que serão apreciados.
Enfatizou que, após manifestações, com relação à segurança pública, a Brigada
vem fazendo algumas ações no centro da cidade, e pelo fato da viatura ficar parada
na praça, diminuiu a velocidade dos veículos, pedindo envio de ofício
parabenizando pelo trabalho e pedindo a continuidade. Solicitou envio de
correspondência para a comunidade Nossa Senhora do Caravaggio, pelo brilhante
almoço no dia de ontem. Na Ordem do Dia foram apreciados: Projeto de Lei do
Executivo n.º 19/2015 e Projeto de Resolução n.º 02/2015, aprovados por
unanimidade, com seus respectivos pareceres. No Espaço das Explicações
Pessoais, não houve inscritos. Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das
Sessões, Nova Palma, 04 de maio de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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