ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 06.04.2015
ATA Nº 09/2015
Aos seis dias do mês de abril 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 e
Valdemir Rossato. Ausente Ver. Tiago Uliana. O Senhor Presidente declarou
aberto os trabalhos, cumprimentou os presentes e determinou a leitura da Ata n.º
08/2015, da Sessão Ordinária realizada dia trinta de março de dois mil e quinze,
aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto
Ghisleni leu Of. PLQCR n.º 02/2015 – que consulta a possiblidade da Câmara de
Vereadores de São Sepé fazer parte da X Marcha dos Vereadores, após desistência
da Câmara de Cerro Branco. Na oportunidade, o Presidente consultou os nobres
Vereadores, que rejeitaram, por unanimidade, a participação da mesma, pelo fato
das demandas de nossa região não serem as mesmas do referido município. À
Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º
18/2015: Dispõe sobre a Política de Proteção aos Direitos da Criança e do
Adolescente, cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o
Conselho Tutelar. Do Legislativo Municipal: Do Ver. Jossandro Marion:
Proposição n.º 18/2015: Pedido de Informações: Que seja informado quem
exerceu a chefia do Poder Executivo Municipal no período de 16 de março a 05
de abril de 2015. Do Ver. Marcelo Ferraz: Proposição n.º 19/2015: Pedido de
Informações: Que o Executivo Municipal forneça um resumo, síntese de todos os
contratos realizados pelo Município de Nova Palma do ano de 2013 até a
presente data, devendo constar a empresa contratada, o valor e o objeto do
contrato. Proposição n.º 20/2015: Pedido de Informações: Que o Executivo
Municipal informe quantas unidades de atendimento a saúde possui no município
e qual o horário de atendimento. Proposição n.º 21/2015: Pedido de
Informações: Que o Executivo Municipal informe se o Vice-Prefeito está
afastado de suas atividades ou função de seu cargo e se exerce atendimento na
Prefeitura Municipal. Proposição n.º 22/2015: Pedido de Informações: Que o
Executivo Municipal forneça um relatório de todas as dívidas do município, até a
presente data. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna
o Ver. JOÃO ALBERTO GHISLENI. Cumprimentou os presentes e registrou
ter recebido inúmeros questionamentos, de pessoas com constas de luz, mostrando
a curva ascendente em relação a valores que pagavam há três meses, mas com os
mesmos dispêndios em suas residências. Essas três pessoas questionaram o que
Sua Excelência entendeu das explicações da Presidente da Usina Nova Palma
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Energia deu na imprensa há alguns dias. Destacou ter ficado constrangido, pois
ficou claro que a região é acidentada e de difícil acesso e o trabalho oferecido à
população é superior às outras prestadoras de serviço, concordando que recebemos
bom trabalho. Citou o exemplo de duas famílias, com o mesmo número de
pessoas, que moram a poucos quilômetros, uma atendida pela Nova Palma Energia
e a outra pela Celetro, sendo pouca diferença nos quilowatts, mas pagou o dobro a
família atendida pela Nova Palma Energia. Sugeriu, havendo entendimento dos
colegas, que alguém da Usina venha até a Câmara prestar esclarecimentos,
oportunizando a comunidade de assistir. Em seguida, se manifestou o Ver.
JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os presentes e parabenizou a comitiva
que esteve em Porto Alegre, reivindicando os recursos para Hospital e lutando
pelos interesses da comunidade. Lembrou que a Câmara de Cerro Branco, em dois
mil e doze, já havia solicitado desligamento do Poder Legislativo da Quarta
Colônia e Região e registrou ser contrário ao pedido da Câmara de São Sepé, para
participar da Décima Marcha dos Vereadores, pelo fato não ter nada haver com
região e também já terem negado o pedido para as Câmaras de Cachoeira do Sul e
Santa Maria, que demandam outras necessidades. Como hoje tudo funciona em
torno de votos, os pedidos de São Sepé teriam bem mais força, por terem mais
votos. Lembrou ter questionado várias vezes o exagero pago na conta de luz,
citando o exemplo de sua irmã, que mora em Tubarão, Santa Catarina, e paga a
metade do valor do quilowatt daqui. Não concordou com a justificativa
apresentada pela Usina, de que municípios com a maioria da população no interior
tem que compensar, sendo que o agricultor também reclama os valores cobrados,
ressaltando que a água também está um absurdo. Frisou ser importante trazer
alguém da Usina, sendo dever dar explicações para a comunidade, pois é uma
concessão pública e para os Vereadores saberem o que dizer para a população. Em
relação ao PL n.º 17, de receber doação de trechos de ruas, a Bancada do PMDB é
favorável, parabenizando e agradecendo o Sr. Pedro pela doação de terrenos, para
abertura de ruas. Quanto ao pedido de informação de sua autoria, registrou que
foram muito contestados de que o Prefeito esteve ausente do Executivo por alguns
dias, sendo que secretários colocaram de que estaria de férias e outro de que não
estaria. Frisou que o Prefeito tem todo direito de sair, tirar férias, se licenciar, mas
o município não pode ficar desassistido, se o Vice não pode, tem que assumir o
Presidente da Câmara. Frisou não ser uma questão política ou pessoal e sim
exercer uma atribuição do cargo, que é fiscalizar. Continuando, fez uso da Tribuna
o Ver. MARCELO FERRAZ. Cumprimentou os presentes e registrou ser
favorável ao projeto de lei n.º 17/2015. Concordou com o Ver. João Alberto na
questão da Usina, destacando ser urgente a vinda da Presidente para dar
explicações, na presença da comunidade. Justificou os pedidos de informações,
destacando ser para conhecimento do que está acontecendo no município e para
poder passar as pessoas que questionam, em especial Vila Cruz, onde o
atendimento na Unidade de Saúde está aquém do que a comunidade espera.
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Também para conhecimento de como anda as finanças e orçamento do município
e a questão delicada, em que deu certeza de que o Prefeito Adroaldo não estava de
férias, semana retrasada ficou fora de terça à sexta-feira e semana passada de
segunda a tarde até sexta-feira. Querem saber o motivo do Vice-Prefeito não ter
assumido, para depois tomarem as providências, pois o Prefeito não pode
abandonar a Casa e sair por duas semanas, sem deixar alguém para responder pelo
município, sendo que não estava de férias, nem de laudo, nem licença. Na
oportunidade, o Presidente Expedito Librelotto registrou que o Líder do Governo,
Ver. Tiago, não se encontra na sessão, por motivos profissionais, sendo que não
receberá seu ordenado pela sessão de hoje, mas trará as devidas explicações na
próxima sessão, solicitadas pelos colegas Vereadores. No ESPAÇO DE LÍDERES,
não houve inscritos. Na Ordem do Dia foram apreciados: Projeto de Lei do
Executivo n.º 17/2015 e Projeto de Resolução n.º 03/2015 – Comissão Especial,
aprovados por unanimidade. 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, 06 de abril de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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