ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 10.11.2014
ATA Nº 36/2014
Aos dez dias do mês de novembro 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, Inara Montagner,
João Alberto Ghisleni, Júlio Della Méa, Marcelo Ferraz, Marta Dalla Favera,
Nelson dos Santos e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto os
trabalhos, cumprimentou os presentes e convidou a Suplente Inara Lourdes Scapin
Montagner, para proceder a entrega do Diploma e Declaração de Bens e, em
seguida, proceder o juramento, sendo declarada empossada para o cargo de
Vereadora. Continuando, determinou a leitura da Ata n.º 35/2014, da Sessão
Ordinária realizada dia três de novembro de dois mil e quatorze, aprovada por
unanimidade. A Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de
Lei n.º 65/2014: Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de
2015. Projeto de Lei n.º 66/2014: Autoriza o Poder Executivo abrir crédito
especial com recursos oriundos da arrecadação a maior dos vínculos no
exercício. Projeto de Lei n.º 67/2014: Autoriza o Poder Executivo Municipal
aumentar o limite de abertura de créditos suplementares. No ESPAÇO DO
GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. NELSON SANTOS.
Registrou que esteve em Porto alegre, no final de semana, participando de um
congresso evangélico e outro sobre a reciclagem, onde se percebeu que está na
hora de despertar a comunidade, para realizar a separação do lixo, pois já estamos
com a água e o solo contaminados, assim como a reciclagem traz recursos para as
famílias que disso vivem. Saudou a Vereadora Inara, que assumiu no dia de hoje e
pediu a Administração as devidas providências, pois na coleta do lixo estão
quebrando lixeiras. Também solicitou que se limpe as bocas de lobo na Av. Dom
Érico, próximo a Fadiole. Em seguida, se manifestou a Ver.ª MARTA DALLA
FAVERA. Saudou a Vereadora Inara, que assumiu no dia de hoje. Reportou-se
sobre a audiência pública, realizada no dia de hoje, que tratou da Lei Orçamentária
para dois mil e quinze, destacando que foi uma aula do Secretário de Finanças
Pedro e da contadora Gicelda. Na oportunidade, colocaram das dificuldades
enfrentadas, principalmente com os programas do Governo Federal, onde o
município recebe e depois arca com as despesas, citando o exemplo da creche.
Frisou que será a relatora do projeto, que mostra o que irá proceder em dois mil
quinze, estando previsto economia, mas é preciso cuidado ao falar o que irão
fazer, para não serem cobrados. Na oportunidade, chamou atenção a colocação do
Secretário Pedro, de que a educação perde recursos, por não ter números de alunos
suficientes. Terão recursos para a folha de pessoal, mas é preciso economia. A
Administração está aplicando vinte e três por cento na saúde, mas ainda reclamam,
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destacando que foi colocado que aqueles medicamentos para pessoas que entram
com recurso na justiça cobrando do Governo, quem paga é o município, pedindo
aos Vereadores para não mandarem as pessoas entrarem na justiça. Destacou ser
preciso deixar o Posto de Saúde para quem mais necessita, ter organização e
trabalhar com seriedade, assim como os Vereadores fiscalizarem, mas sabe-se que
a saúde é pública e todos podem pedir, vai da consciência de cada um. No
ESPAÇO DE LÍDERES não houve manifestações. Na Ordem do Dia, foi
apreciado o Projeto de Lei do Executivo n.º 64/2014, aprovado por unanimidade,
com seus pareceres. No Espaço das Explicações Pessoais, se manifestou a Ver.ª
Marta Dalla Favera. Reportou-se ao projeto de lei número 66, destacando serem
recursos do Ministério da Cidade, para mais calçamento na cidade, pedindo a
presidente Dilma, que se sensibilize com os municípios e envie recursos, pois o
Governo do Estado não tem, assim como é importante pedirem recursos aos
Deputados eleitos. Registrou estar feliz, pois no dia de hoje, teve conhecimento
que a prestação de contas de Sua Presidência, foi pela regularidade, documentos
assinados pelos relatores e Conselheiros do Tribunal de Contas e Ministério
Público, apesar de denúncia, que haveria possiblidade de ter subfaturamento com a
Rádio São Roque e Rádio Comunitária de Nova Palma. Agradeceu os colegas
Vereadores, em especial seu Vice-Presidente, Ver. Odilo e o Secretário Jossandro,
o Secretário Pedro Zasso e os servidores da contabilidade, em especial a Nelli, a
funcionária Alice Tagliapietra, o Vice-Prefeito Adalberto, o partido do PP, a
comunidade, que confiou para estar novamente na Casa, e um agradecimento
especial às servidoras da Câmara, a Chefe de Gabinete Ivete e Assessora
Legislativa Tania, por sempre apontar o que Sua Excelência não poderia fazer.
Ressaltou que, no início de sua presidência, ouviu humilhações de cidadão de
Nova Palma, que queriam se aproveitar da Câmara, pedindo que nesses próximos
dois anos não mexam com Sua Excelência, pois tem muita coisa documentada,
que poderá falar. Em seguida, fez uso da palavra, o Ver. João Alberto Ghisleni.
Relatou a ida de Sua Excelência, juntamente com o Presidente Tiago e os
Vereadores Marcelo e Jossandro, na Subsecretaria do DAER, em Santa Maria,
com o comprometimento de que, em quinze dias, segundo o engenheiro Dalton,
estariam solucionando os dois problemas. Na oportunidade, tiveram acesso ao
documento, com número do processo, do projeto existente para corrigir
definitivamente o problema na divisa com Faxinal do Soturno, que desde maio,
está sem nenhuma movimentação. Irão esperar o novo Governo assumir e juntos
formarem uma comitiva, já se colocando à disposição, para irem até o DAER,
agradecendo o Presidente Tiago pela iniciativa. Manifestou-se contente com o
resultado do trabalho de asfaltamento feito na cidade, parabenizando a
Administração e toda comunidade. Também parabenizou a Ver.ª Marta pela
aprovação de sua contas, destacando ser o prêmio que as pessoas, que conduzem
essa Casa, recebem no final de seus trabalhos, por terem tido um desempenho
correto. Concluindo, o Presidente Ver. Tiago Uliana saudou a presença do
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Secretário de Agricultura Tiago Facco, a ex-Vereadora Lisete Pesamosca e o
Marcelo Dalmolin, representando a Imprensa. Ratificou a visita ao DAER em
Santa Maria, em busca de solução para os dois problemas no asfalto, que em
quinze dias ficaram de solucionar. Na ocasião, viu-se que, desde quatorze de maio,
está engavetado o projeto definitivo para resolver o problema na divisa com
Faxinal do Soturno. Ressaltou que irão aguardar o novo Governo assumir e juntos,
Vereadores e lideranças, formarão uma comitiva para buscarem solução.
Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das
Sessões, Nova Palma, 10 de novembro de 2014.

Ver. Marcelo Ferraz
2º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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