ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 13.10.2014
ATA Nº 32/2014
Aos treze 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
31/2014, da Sessão Ordinária realizada dia seis de outubro de dois mil e quatorze,
aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário Ver. Jossandro Marion
leu Of. Gab. Pref. n.º 343/2014 – Balancete das receitas e despesas dos meses de
agosto e setembro de 2014; Of. n.º 21/2014/EMATER – Convite Olimpíada Rural
Municipal. À Mesa, foi apresentado: Do Legislativo Municipal: De Todos os
Vereadores: Moção n.º 16/2014: Moção de Pesar: Aos familiares do Sr.
Orlando Piovesan, ex-Vereador e ex-Presidente da Câmara Municipal de Nova
Palma, pelo seu falecimento, ocorrido dia 07 de outubro. No ESPAÇO DO
GRANDE EXPEDIENTE fez uso da Tribuna a Ver.ª MARTA DALLA
FAVERA. Pediu envio de parabenização, aos Coordenadores e ao Presidente da
EXPOJUC, Sr. Júlio Zasso Batistella, pela brilhante feira, em Júlio de Castilhos.
Registrou que, na tarde de hoje, presidiu a Audiência Pública, como Presidente da
Comissão de Orçamento e Finanças, juntamente com o Presidente da Câmara e o
Secretário de Finanças Pedro Zasso, na presença do Prefeito Municipal,
Secretários e convidados, mas lamentou alguns acontecimentos, quando tentava
explicar ao Prefeito, perseguições colocando-a contra ele, que mandou recado pelo
Ver. Marcelo de que não a receberia mais em seu gabinete e também a proibiu de
entrar em qualquer secretaria, por fofocas de Vereadores, sendo lastimável o que
está acontecendo nesta Casa, contra Sua pessoa, cobrando respeito por ser uma
mulher. Ficou indignada, se fazem isso é por que querem vê-la pelas costas,
destacando ser forte, verdadeira e franca. O Presidente Tiago a conhece, pois
brigam, mas se acertam e se perdoam, sendo muito bonito a humildade e
sinceridade. Frisou que todos a atacam, menos o Ver. Marcelo e o Ver. Valdemir,
que não fala. Leu algumas atribuições da Comissão do Orçamento e Finanças, que
constam no Regimento Interno, frisando que veio para presidir e não ser ofendida,
onde até a Assessora Jurídica quis levantar a voz com sua Excelência. Leu o
significado da palavra certeza, destacando que isso incomoda as pessoas e quando
fala é para acertar. Não adianta só falar aqui, é preciso ir para a rádio. Também leu
um poema sobre a mentira, dado por seu primo Valdir, do PDT, que recebeu no
dia da festa da família Zasso e o significado de errar, admitindo que também
comete erros, pois é humana. É preciso ser correto e verdadeiro, falar as coisas e
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não esconder a sujeita embaixo do tapete. No ESPAÇO DE LÍDERES não houve
inscritos. Na Ordem do Dia, foi apreciado o Projeto de Lei do Executivo n.º
61/2014, aprovado por unanimidade, com seu parecer. No Espaço das Explicações
Pessoais se manifestou o Ver. João Alberto Ghisleni. Registrou que, a convite
do Sr. Prefeito, Sua Excelência e mais alguns Vereadores tiveram a oportunidade
de conhecer o terreno, onde futuramente será edificado o centro de eventos e o
Distrito Industrial, destacando ter ficado impressionado, pois será uma obra para
marcar o antes e o depois em Nova Palma. Na oportunidade, o Prefeito explicou
onde será construída cada etapa do projeto. Justificou, que devido a compromisso
familiar, no dia de amanhã, poderá se atrasar para a abertura da Semana da
Câmara, pedindo que alguém o substitua na entrega das agendas aos estudantes.
Externou sua preocupação, com relação ao barranco no Rio Soturno, atrás do
Estádio Padre Burmann, onde o Prefeito sinalizou possível liberação do Ibama,
para as devidas melhorias, pedindo ao Líder do Governo maiores informações.
Finalizando, pediu uma visita ao Loteamento Raimundo Aléssio, continuidade da
Rua Dom Antônio Reis, no final da quadra, onde alguns moradores solicitam a
limpeza das fossas, mas o trator que faz serviço não tem como chegar às casas,
devido um desmoronamento. Em seguida, fez uso da palavra a Ver.ª Marta Dalla
Favera. Parabenizou o trabalho da Secretaria de obras, na pessoa do Secretário
Narciso, pelo bom trabalho, apesar de toda chuva, destacando que espera não ser
colocada contra aos mesmos. Ficou feliz por ter sido atendida pela Secretária de
Saúde em um pedido. Quando falou sobre o turno único na sessão passada, espera
que não levem até a Secretaria de Obras que esteja contra e sim a favor.
Agradeceu alguns esclarecimentos da Assessora Legislativa, na questão do projeto
do turno único, registrando sua gratidão por sempre ter ajudado Sua Excelência.
Também registrou ter ficado triste com o falecimento do Sr. Orlando Piovesan,
pessoa que adorava a política, com sonhos e ideais. Foi Vereador, Presidente da
Câmara e Vice-Prefeito e em suas últimas palavras, pediu que as pessoas amem e
sejam felizes, e é isso que Sua Excelência faz. Concluindo, o Presidente Ver.
Tiago Uliana consultou os nobres Vereadores para escolherem uma data, para
realização de audiência pública e debaterem o projeto de lei, que solicita
autorização para financiamento com o BADESUL, ficando definido para a
próxima segunda-feira, às dezoito horas. Agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 13 de
outubro de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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