ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 07.03.2016
ATA Nº 04/2016
Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezesseis, 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, Luiz Carlos Bertoldo, Marcelo Ferraz, 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 03/2016, da Sessão
Ordinária realizada dia vinte e nove de fevereiro de dois mil e dezesseis, aprovada
por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu o
Of. Circ. Gab. Pref. n.º 04/2016 – Convite para cerimônia de entrega do
equipamento de vídeomonitoramento da cidade. À Mesa, foram apresentados: Do
Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 05/2016: Autoriza contratação
temporária de excepcional interesse público. Projeto de Lei n.º 06/2016:
Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio com a Pastoral da Saúde, núcleo
de Nova Palma. Projeto de Lei n.º 07/2016: Concede abono salarial aos agentes
comunitários de saúde, vinculados á equipe do programa de Saúde da Família –
ESF. Do Legislativo Municipal: Do Vereador Marcelo Ferraz: Proposição n.º
19/2016: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente, providencie o patrolamento do loteamento do Sr. Pedro
Vestena, com colocação de cascalho nas ruas. Proposição n.º 20/2016: Pedido
de Informações: Que o Executivo Municipal informe: - Quantas horas foram
trabalhadas com o trator de esteira na comunidade do Caemborá; - Quais os
agricultores atendidos; - Os valores arrecadados; - Os critérios de seleção para
os agricultores atendidos; - Se o programa vai passar por todas as comunidades.
No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver.
JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os presentes e solicitou que a Casa
envie ofício para o Executivo pedindo limpeza das lixeiras no estádio municipal,
onde muitas estão com volume de água significativa dentro, e a realização de uma
manutenção na pinguela do balneário. Reportou-se ao projeto de lei n.º 06, que
firma convênio com a Pastoral da Saúde, frisando entender ser inconstitucional o
artigo primeiro, pois estabelece o valor do repasse em meio salário mínimo, mas a
Constituição Federal veda qualquer vinculação do salário mínimo com
pagamentos. Pediu cópia da minuta do contrato que será firmado após aprovação
do mesmo. Em seguida, se manifestou a Ver. MARCELO FERRAZ.
Cumprimentou os presentes e acusou o recebimento de ofício do Deputado Paulo
Pimenta, com a liberação de recursos no valor de cento e cinquenta mil reais, para
compra de equipamentos para o Hospital da cidade, parabenizando e agradecendo
01

o Deputado, o Sr. Juarez Mayer e a Márcia Mayer, Presidente do Partido dos
Trabalhadores no município. Em seguida, justificou seu pedido de providências,
destacando ser um pedido do dono do loteamento, para melhorar o aspecto visual
dos terrenos, possibilitando a comercialização, sendo que o cascalho dará melhor
trafegabilidade. Com relação ao pedido de informações, destacou ser preciso
cuidado, pois as pessoas falam muitas coisas e às vezes não é verdade, destacando
que alguns moradores do Caemborá colocaram que o trator de esteira está a mais
de três meses naquela comunidade, sendo que alguns agricultores foram atendidos,
mas outros não. Frisou ser importante ter conhecimento do que está acontecendo,
como está sendo feito o atendimento entre outros pedidos. Concluindo, fez uso da
Tribuna o Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou os presentes e registrou o
cronograma de trabalho da Secretaria de Obras, para recuperação das estradas,
destacando que partirão do Rincão Santo Inácio, irão para Novo Paraíso, seguindo
para a comunidade da Salete, até Linha Um. Após irão para o Comércio e
Gramado, se o tempo continuar colaborando. Provavelmente em alguns dias
estarão recuperadas, sendo que alguns pedidos dos Vereadores já foram atendidos,
faltando alguns trechos. Reportou-se ao projeto de lei n.º 03, destacando que o
recurso é uma emenda do Deputado Stédile – PSB, para investir em equipamentos
nas Unidades Básicas de Saúde, reequipando as mesmas, assim como a aquisição
de uma caminhonete. Ressaltou ficar feliz com ajuda dos Deputados, agradecendo
a Deputado Pimenta e o Partido dos Trabalhadores pelos recursos, pedindo aos
demais Partidos para colaborarem com o município, que foi muito prejudicado
pelas enchentes, sendo importante a união de todos. No ESPAÇO DE LÍDERES,
não houve inscritos. Na Ordem do Dia foi apreciado o Projeto de Lei do
Executivo n.º 03/2016, aprovado por unanimidade, com seus pareceres. No
Espaço das Explicações Pessoais, Ver. João Alberto Ghisleni registrou um fato
que presenciou na Rua da Escola Tiradentes, próximo a residência do Sr. Cesar
Cancian, onde existe dois terrenos baldios e sem calçada. Na ocasião, alguns
alunos se dirigiam para a escola e como tinha barro no trecho, elas saíram da
calçada e foram para a rua, quase ocorrendo um atropelamento, pois o motorista
freou encima das crianças. Sugeriu que a Prefeitura faça a calçada nesses dois
terrenos e depois coloque os proprietários em dívida ativa, evitando assim
possíveis tragédias. Em relação ao proposto pelo Ver. Jossandro, no que diz
respeito ao projeto, concordou ser de fundamento, mas que viu a minuta do
contrato na Mesa, colocando ser nada contrário. Concluindo, o Presidente Ver.
Expedito Librelotto agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 07 de março de 2016.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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