ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 08.06.2015
ATA Nº 17/2015
Aos oito dias do mês de junho 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 colocou em apreciação a Ata n.º
16/2015, da Sessão Ordinária realizada dia primeiro de junho de dois mil e quinze,
aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto
Ghisleni leu o Of. Gab. Pref. n.º 206/2015 – Resposta do Pedido de
Informações/Proposição n.º 32/2015; Of. Gab. Pref. n.º 212/2015 – Movimentação
financeira referente ao mês de maio de 2015; Of. SMSAS n.º 46/2015 – Relatório
SIOPS 2º Bimestre 2015. À Mesa, foram apresentados: Do Legislativo
Municipal: Dos Vereadores João Alberto Ghisleni, Marta Dalla Favera e
colegas: Proposição n.º 36/2015: Indicação: Que o Executivo Municipal estude a
possibilidade de alterar o padrão de vencimento do cargo de Eletricista,
igualando ao padrão do cargo de Operador de Máquinas, alterado em 2013. Do
Ver. João Alberto Ghisleni: Proposição n.º 37/2015: Indicação: Que o
Executivo Municipal tome providências no sentido de que, redutores de
velocidade, tipo pardal ou lombada eletrônica, sejam adotados na Rua Raimundo
Aléssio, um nas proximidades do novo Posto de Saúde e outro próximo ao
Restaurante Barracão, para quem desrespeitar os transeuntes, com os limites de
velocidade, sinta no bolso o resultado de sua imprudência. Do Ver. Jossandro
Marion: Proposição n.º 38/2015: Pedido de Providências: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente, providencie o patrolamento da
estrada do Caemborá até Linha dos Coccos, passando pelo Bugre. No ESPAÇO
DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna a Ver.ª MARTA DALLA
FAVERA. Cumprimentou os presentes e agradeceu, em nome da Família Dalla
Favera, o Presidente Expedito, por ceder o Plenário da Câmara, para velarem o
corpo do ex-Vereador e ex-Presidente desta Casa, Sr. Jorge Dalla Favera,
atendendo um pedido do mesmo. Também agradeceu os colegas Vereadores que
se fizeram presentes no velório e a Servidora Ivete, pelo apoio. Destacou que
seguirão seus conselhos e exemplos, pois era uma pessoa muito querida. Registrou
que apresentará uma indicação, sugerindo ao Executivo que crie o Conselho
Municipal contra álcool e drogas. Justificou a indicação, que sugere alteração no
padrão de vencimento do cargo de eletricista, destacando que foi procurada pelo
servidor Denir, que acha justo serem beneficiados, como os operadores de
máquina. Registrou que, nos dias dezessete e dezoito de junho, terão a marcha dos
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Vereadores a Porto Alegre, destacando ser importante a união e não desistirem de
lutar pelos pedidos, pois já conseguiram muitas coisas para os municípios. Na
oportunidade, nossa Câmara reforçará o pedido para liberação dos recursos para
vídeo monitoramento na cidade e conclusão do Centro Cultural, conquistados em
Consulta Popular, a conclusão do asfalto, que liga Nova Palma a Pinhal Grande e
a construção da barragem do Rio Soturno, que será uma demanda regional.
Ressaltou ser preciso cobrar dos Governos Federal e Estadual, como são cobrados
diariamente pela comunidade, a solução dos problemas. Colocou-se a disposição
para defender uma das reivindicações e finalizou, agradecendo o Presidente
Expedito, Prefeito e Vice-Prefeito pelas homenagens ao falecido Jorge, atendendo
um pedido de Sua Excelência. Também agradeceu o falecido Jorge e o Ex-Prefeito
Elder, destacando que a ensinaram fazer política, pela boa campanha que fez na
última eleição. Em seguida, se manifestou o Ver. JOSSANDRO MARION.
Cumprimentou os presentes e registrou, em nome do partido do PMDB, os
sentimentos pelo falecimento do Ex-presidente desta Casa, Jorge Dalla Favera,
com quem tinha uma boa relação, considerando triste a morte repentina do
mesmo. Lembrou de um episódio, onde o Sr. Jorge mostrou exemplo de
determinação, ao ajudar uma família na liberação do corpo de um familiar,
ocorrido a mais de vinte anos. Justificou seu pedido de patrolamento, destacando
que as últimas chuvas danificaram a estrada. Com relação à resposta de seu pedido
de informações, referente aos gastos com educação, destacou ser vinte e cinco
vírgula zero três o percentual. Fez o pedido devido o Executivo ter informado que
iria retirar o transporte escolar da rede estadual, assim como a merenda, mas o
Prefeito já voltou atrás. Acredita que não se justifica tal atitude, pois estão dentro
do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, se retirar terá que gastar em outra
demanda, para cumprir o percentual determinado em lei. Destacou que não se fará
presente na Marcha dos Vereadores, justificando que terá provas na faculdade nos
dois dias. Frisou ser contra a realização da marcha em dois dias, pois quem tem
outras profissões, dificulta a participação, pedindo ao Presidente para repassar a
Presidência do Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região. Ressaltou ser
preciso, principalmente, reforçar a liberação dos recursos para o término do CPG,
para terem um espaço mais adequado. Continuando, fez uso da Tribuna o Ver.
JOÃO ALBERTO GHISLENI. Cumprimentou os presentes e solidarizou-se
com a família Dalla Favera, pela perda do Ex-Vereador Jorge, lembrando que, ao
ser Vereador pela primeira vez, foi junto do mesmo, onde ele passou o exemplo de
cumprimento do que acertavam nas reuniões preliminares, com início complicado
na época, mas ele, mesmo oposição, com sua experiência na profissão, buscava o
entendimento, seguido até hoje. Frisou estar sentido por não ter participado das
homenagens fúnebres, pois estava em Porto Alegre. Registrou que, hoje pela
manhã, tiveram reunião, para iniciar as aulas de pilates, considerando maravilhosa
a iniciativa da Administração, mas lamentou o mau cheiro causado pelo esgoto
dos banheiros na praça central, pedindo ao servidor Camargo, presente na Sessão,
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para levar essa reivindicação até a Administração. Também preocupou a questão
de que seria realizada a limpeza no local das aulas somente uma vez por semana,
sendo que serão quatro turmas ao dia, necessitando de higienização diária, por
questão de saúde. Comentou sobre a corrupção e roubalheira instalada no país,
como mensalões, Petrobrás, FIFA e BNDES, que causam vergonha e agora o
Deputado Estadual Basegio, do PDT, dando mau exemplo, destacando que até em
Santa Maria tinha o problema de devolução de dinheiro, uma vergonha da política.
Destacou que nesta Casa, estão no caminho certo, do trabalho e da ética.
Finalizando o espaço, se manifestou Ver. MARCELO FERRAZ. Cumprimentou
os presentes e registrou seu profundo sentimento e do Partido do PDT a família do
Ex-Presidente desta Casa Sr. Jorge. Justificou seu atraso na reunião das comissões,
pois estava resolvendo problemas familiares, em Santa Maria. Considerou
importante a presença das agentes de saúde na reunião das comissões, destacando
estar ao lado das mesmas, na reivindicação de cinquenta por cento e agradeceu a
Secretária de Saúde Lidiane, que veio dar explicações aos Vereadores, referente às
alterações no programa PMAQ, conforme projeto de lei n.º 25/2015. Registrou a
boa intenção do Prefeito, em remanejar servidores, para trabalharem na creche,
quando abrirem novas turmas, como forma de conter gastos. Destacou que foi
procurado por duas pedagogas, que fizeram concurso e estão na fila de espera, mas
com esse remanejamento, o Prefeito pode responder por estarem em desvio de
função, solicitando ao Presidente que leve sua preocupação. Com relação ao
Deputado Basegio, que é de seu partido e já esteve no município, lamentou o
ocorrido, considerando uma palhaçada tais atitudes do parlamentar. Como tem
respeito pelas pessoas e eleitores, não deve fugir da responsabilidade, e dizer que
infelizmente ele é do seu partido, mas pagará pelo que fez. Associou-se ao pedido
de informações do Ver. Jossandro, com relação ao pagamento de décimo terceiro
salário ao Prefeito e Vice-Prefeito, destacando que devem dar exemplo, se a lei
não permite, logo não podem receber, sendo preciso tomar providências. No
ESPAÇO DE LÍDERES, não houve inscritos. Na Ordem do Dia não houve
votação. No Espaço das Explicações Pessoais, se manifestou o Ver. Jossandro
Marion. Destacou ter orgulho de ser Vereador, pois se hoje, o município
funciona, é graças a Câmara, que é responsável e trabalha pensando na população.
Se quisessem poderiam ganhar um salário de até oito mil reais, que estariam
dentro da lei, e se gastasse todo o orçamento de direito, não sobraria recursos para
o município se manter, mas poucas vezes alguém parabenizou por isso. Frisou ser
preciso divulgar o trabalho, para que valorizem e respeitem os Vereadores e
devem continuar sendo responsáveis e dando exemplo, para os que vierem,
trabalhem da mesma forma. Reforçou o pedido para que seja mais bem espalhada
a brita colocada na pista de caminhada do estádio municipal e remanejar as
lâmpadas públicas no local, para as pessoas praticarem caminhadas à noite.
Lamentou o preconceito sofrido por quem pratica atividade física durante dia e o
estádio acaba sendo um local mais reservado. Em seguida, se manifestou a Ver.ª
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Marta Dalla Favera. Considerou que foi provocada pelo Ver. Marcelo, de que
não fala o nome de corruptos do seu partido, questionando por que deveria, se em
rede nacional estão falando e estão sendo julgados. Frisou que a educação e os
valores vêm de berço e que Sua Excelência não pode responder pelo seu partido,
que quer o progresso do país. Devem sim se preocupar com os problemas e
assuntos sérios a serem resolvidos no munícipio, que aconteceram e acabamos de
ouvir na RBS e jornais e quem faz responde pelos seus atos. Sua Excelência não
defende ladrão, bagaceiro, estuprador e coisas erradas e para ter paz, não devem
ficar calados e nem defender pessoas que cometem erros, sendo importante ter
valores e quem não o tem e apronta, vai pagar pelo que fez. Com relação aos
Deputados, que paguem por seus erros e não os seres humanos irem a Tribuna
querer julgá-los. Que a justiça faça justiça, tanto para os crimes de estupro e maus
relacionamentos indevidos em internet, também os deputados e nós devemos
pagar por nossos erros. Associou-se ao Ver. Jossandro, com relação ao desrespeito
com os Vereadores no município, que não são valorizados e considerados que não
trabalham. Frisou que deveriam ganhar muito mais pelo que fazem, pelos
desaforos e injustiças cometidas pelas pessoas. Finalizando, Ver. Marcelo
Ferraz. Frisou que jamais quis ofender a Vereadora Marta, pedindo para
conversar olho no olho, pois a Vereadora foi para a Tribuna, se exaltou e o
ofendeu, mas não se sentiu ofendido. A Casa estava tão bem, lamentando que as
cinco ou seis brigas, todas com a Vereadora, que já ofendeu as servidoras Salete,
Ivete e Tania e os Vereadores Tiago e Expedito, enfim todo mundo, pedindo
respeito à Vereadora, pois enquanto a mesma fez uso da Tribuna, Sua excelência
ouviu. Considerou um desequilíbrio muito grande, desistindo da Tribuna devido à
falta de respeito da Vereadora. Concluindo, o Presidente Ver. Expedito
Librelotto pediu respeito e que usassem a Tribuna para as manifestações. Em
seguida, lamentou o falecimento do Ex-presidente desta Casa Jorge Dalla Favera,
ficando demonstrado o quanto era querido, pelo grande número de pessoas que
compareceram no velório, registrando os sentimentos, em nome de toda Sua
família. Registrou que, em conversa com o Prefeito, viu as dificuldades
enfrentadas pelo município, que provavelmente terá que atrasar o salário por
alguns dias e após conversar com o Vice-Presidente e o primeiro Secretário da
Mesa Diretora, decidiu-se que liberará diária somente para os Vereadores
participarem da marcha a Porto Alegre e para Brasília, somente se houver
necessidade maior, por questão de economia e forma de colaborar com o
município, que se encontra em dificuldades. Agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 08 de junho
de 2015.
Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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