ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 06.10.2014
ATA Nº 31/2014
Aos seis dias do mês de outubro 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, Odilo Stefanello e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto
os trabalhos, cumprimentou os presentes e determinou a leitura da Ata n.º
30/2014, da Sessão Ordinária realizada dia vinte e nove de setembro de dois mil e
quatorze, aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário Ver. Jossandro
Marion leu Of. Circ. Gab. Pref. n.º 15/2014 – Agradecimento pela colaboração do
Poder Legislativo na 1ª Expo Nova Palma; Of. SMSAS n.º 117/2014 –
Encaminhamento do Relatórios. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo
Municipal: Projeto de Lei n.º 61/2014: Institui o turno único para o
funcionamento do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei n.º 62/2014:
Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar contratação de operação de
crédito com o BADESUL Desenvolvimento S.A. – Agência de Fomento/RS. Do
Legislativo Municipal: De Todos os Vereadores: Moção n.º 14/2014: Moção
de Pesar: Aos familiares da Sra. Idalina Marzari Pigatto, pelo seu falecimento,
ocorrido dia 25 de setembro, em Nova Palma. Moção n.º 15/2014: Moção de
Pesar: Aos familiares da Sra. Dileta Vedovatto Uliana, pelo seu falecimento,
ocorrido dia 29 de setembro, em Nova Palma. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE fez uso da Tribuna a Ver.ª MARTA DALLA FAVERA. Com
relação ao questionamento do Ver. João Alberto, na questão do ICMS da Usina
Dona Francisca, buscou informações junto ao Secretário de Finanças Pedro Zasso,
que informou que o foi bloqueio foi no lançamento, mas o combinado está
acontecendo, Agudo recebe cinquenta por cento e Nova Palma os outros cinquenta
por cento. Na ânsia de pedir economia, o Secretário se atrapalhou na Audiência
Pública, dando a entender que teria sido bloqueado todo o recurso. Em aparte, Ver.
João Alberto agradeceu os esclarecimentos da Ver.ª Marta e do Ver. Expedito, que
também ligou e passou as informações da Secretaria da Fazenda, destacando estar
bem esclarecido. Continuando, Ver. Marta parabenizou a Escola Cândida Zasso,
pelos vinte e seis anos e a Direção, professores e servidores, pelo belo jantar que
ocorreu na sexta-feira, pedindo envio de correspondência. Também parabenizou a
Diretora da Escola Tiradentes e demais professores que se fizeram presentes no
jantar, valorizando o trabalho da outra escola. Como Presidente da Comissão de
Orçamento e Finanças e relatora, sugeriu a realização de audiência pública para
análise do projeto de lei n.º 62, que trata do financiamento de setecentos mil reais,
para o Distrito Industrial, destacando ser importante ouvirem a comunidade e as
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explicações do Prefeito e do Secretário de Finanças, assim como é importante
explicarem o projeto que autoriza turno único somente na Secretaria de Obras e
Trânsito e na Administração, agradecendo a Assessora Jurídica pelas explicações.
Registrou que irá expor os produtos de sua loja na EXPOJUC, em Júlio de
Castilhos, durante esta semana, lembrando que foi bem sucedida nas duas feiras
que participou na administração passada. Destacou ser importante que os
pequenos empresários participem das feiras e sejam convidados pela ACIS e
Prefeito, ressaltando ter ouvido de várias pessoas que não foram convidadas para
exporem na feira, que aconteceu há poucos dias na cidade. Por este motivo,
solicitou ao Presidente da Casa para segurar os projetos, pois quer pedir
explicações ao Secretário Pedro, se não atendida irá à promotoria. Em seguida, se
manifestou o Ver. JOÃO ALBERTO GHISLENI. Fez uma reflexão política
sobre o resultado das eleições realizadas no dia de ontem, destacando que na vida
nada acontece sem a influência da política e as consequências das eleições recaem
sobre todos. Lamentou a agressão sonora que ocorreu ontem à noite, considerando
um fato lamentável, mas que não foi o PMDB, nem PP e PDT. Registrou sua
preocupação com o partido PMDB e seu Presidente, destacando que os interesses
pessoais do quadro estão acima dos interesses da coletividade, não há sintonia,
sendo preciso repensar e rever certas decisões com colegas divergentes. O PMDB
novapalmense não tem fidelidade partidária, apresentando alguns números de
votos do candidato a governador e dos candidatos a deputados, enquanto outros
partidos foram fiéis ao partido. Como irão pedir emendas a deputados, citando o
Perondi, que nessas eleições fez bem menos votos, sendo preciso rever algumas
coisas. Pediu aos colegas, enquanto Vereadores, que possam abrir os braços e o
coração para os partidos com assento na Casa, para juntos conduzirem a
candidatura Sartori ao cargo maior no Estado e construírem juntos a vitória,
retomando o desenvolvimento e crescimento sustentável, assim como para a
vitória do Aécio Neves. Continuando, se manifestou o Ver. EXPEDITO
LIBRELOTTO. Registrou ter sido uma votação tranquila no município e região,
todos votaram com liberdade. Sua candidata não obteve êxito, cumprimentando o
Ver. Valdemir, Presidente do PMDB, onde seu candidato Ivo Sartori passou para o
segundo turno, sendo importante continuar prevalecendo o respeito e a educação.
Registrou que nesta semana iniciarão as obras da academia no campo de futebol e
a cobertura do centro cultural, que está se deteriorando. A construção da escola no
Santo Inácio está em andamento e destacou o excelente trabalho realizado no
ginásio da Escola Cândida Zasso, convidando os colegas para uma visita. A
Administração também realizou calçamento da rua próxima àquela escola, iniciará
o calçamento da rua ao lado da igreja do Caravaggio e o levantamento das paredes
do Posto de Saúde na cidade. Destacou que o campo de futebol está em condições
para realizarem o Interseleções, registrando que ficou quatorze luminárias que
possibilitam a realização de caminhadas a noite e sugeriu ao Prefeito construírem
um portão na entrada do campo de futebol. Também foi feito saneamento e
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alargamento da rua no fundo do estádio, bem como estão arrumando o muro do
estádio e logo iniciarão a reparos no ginásio de Novo Paraíso. Finalizando o
espaço, fez uso da Tribuna o Ver. MARCELO FERRAZ. Pediu desculpas aos
Vereadores Valdemir, Jossandro e João Alberto, pedindo após a sessão uma
atenção dos mesmos, para fazer algumas colocações, devido um fato que
aconteceu com Sua Excelência, no dia de hoje. Ano passado cobrou a construção
de uma parada de ônibus na Rua Frederico Librelotto, sendo atendido, mas no
local existe preocupação dos pais com o trânsito, com veículos em alta velocidade,
pedindo ao Executivo ver da possibilidade de colocarem um redutor de velocidade
próximo àquela parada, onde muitos alunos aguardam o transporte escolar.
Destacou que foi procurado por moradores da Linha dos Cocco, que solicitaram o
patrolamento da estrada. Reportou-se ao projeto de lei pedindo autorização para
financiamento, destacando que falou com o Prefeito há um mês, não é contra, mas
é importante analisarem com bastante atenção. Foi procurado por moradores que
também destacaram que o ginásio da Escola Cândida Zasso ficou em ótimas
condições, pedindo ao Executivo para ver da possibilidade de venda de horários e
achar uma maneira para isso ser viabilizado. Com relação às eleições, destacou
que além da poluição sonora, também tinha muito material de campanha nas
esquinas da cidade, de candidato do PT, no domingo. Registrou que o partido do
PDT está muito contente com o resultado das eleições no município, isso mostra
que estão unidos e fortes, sendo um momento de fortalecimento do partido. No
ESPAÇO DE LÍDERES se manifestou o Ver. JOSSANDRO MARION. Reportou-se
ao projeto de lei apresentado na Casa, destacando ser favorável ao turno único,
mas preocupa, sendo que não precisa ser por lei e sim ato administrativo do
Prefeito, sugerindo devolução do projeto e que se faça através de decreto. A
questão do financiamento de setecentos mil reais também os deixa preocupados,
pois se somando a outras, a dívida do município chega a mais de três milhões de
reais. Concordou com a Ver. Marta a realização de audiência pública, para
analisarem com carinho e reponsabilidade o projeto, pois é preocupante a queda de
receitas. Agradeceu a comunidade que acreditou no candidato José Ivo Sartori. Na
Ordem do Dia, foi apreciado o Projeto de Lei do Executivo n.º 60/2014,
aprovado por unanimidade, com seu parecer. No Espaço das Explicações Pessoais
se manifestou o Ver. Expedito Librelotto. Sobre o questionamento do ICM da
barragem, buscou informações nas mesmas fontes que a vereadora Marta,
ressaltando que está sendo honrado o que foi combinado, a vinda de cinquenta por
cento para Nova Palma. Na questão de usarem o ginásio da Escola Cândida Zasso,
já colocou isso ao Prefeito, que fará reunião com a escola, que certamente será
feito o agendamento de horários, pela importância da prática esportiva. Levará ao
Executivo o pedido do Ver. Marcelo de um redutor de velocidade. Na questão do
turno único, destacou que a maioria dos municípios vizinhos já está fazendo,
concordando com a realização da audiência pública, para melhores
esclarecimentos. Concluindo, o Presidente Ver. Tiago Uliana concordou com a
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realização de audiência pública para analisar o pedido de financiamento,
destacando que o Prefeito e o Secretário de Finanças já se colocaram a disposição
para explicações. Registrou que por motivos de viagem não estará na abertura do
Interseleções, mas o Ver. Jossandro o representará e autorizou a Ver.ª Marta
representá-lo na EXPOJUC. Parabenizou o PMDB pela vitória do candidato José
Ivo Sartori no município, indo para o segundo turno, destacando ter sido uma
eleição tranquila, com algumas exceções pós-eleições, mostrando nas urnas a
pluralidade de votos no município. Também registrou a preocupação com seu
partido pela baixa votação nos candidatos do partido, sendo preciso olharem de
maneira diferente, principalmente na questão dos Deputados. Agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova
Palma, 06 de outubro de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente

04

