ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 14.09.2015
ATA Nº 28/2015
Aos quatorze dias do mês de setembro 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, Luiz Carlos Bertoldo, Marcelo Ferraz, Odilo Stefanello, Tiago
Uliana e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos,
cumprimentou os presentes e registrou a presença de Professoras e Servidoras da
Escola Estadual Tiradentes. Em seguida, colocou em apreciação a Ata n.º 27/2015,
da Sessão Ordinária realizada dia trinta e um de agosto de dois mil e quinze, que
foi aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto
Ghisleni leu o Of. Gab. Pref. n.º 308/2015 – Movimentação financeira do mês de
agosto/2015 e Correspondência de Professores e Funcionários da Escola Estadual
de Educação Básica Tiradentes. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo
Municipal: Projeto de Lei n.º 31/2015: Dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2016. Projeto de Lei n.º 32/2015:
Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber área em doação, sem qualquer
ônus ou encargo. Projeto de Lei n.º 34/2015: Autoriza o Poder Executivo abrir
crédito especial com recursos oriundos do Ministério do Turismo e próprios do
município. Projeto de Lei n.º 35/2015: Autoriza incluir nova ação de governo no
PPA 2014/2017. Projeto de Lei n.º 36/2015: Autoriza o Executivo Municipal
urbanizar um trecho de estrada. Do Legislativo Municipal: Do Ver. Luiz Carlos
Bertoldo: Proposição n.º 52/2015: Pedido de Providências: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente, providencie a construção de um
redutor de velocidade, em frente à Escola Municipal de Educação Infantil
Aquarela. Do Ver. Marcelo Ferraz: Proposição n.º 53/2015: Pedido de
Informações: Que o Executivo Municipal informe quantas emendas o Deputado
Federal Paulo Pimenta destinou para o município de Nova Palma e para onde
foram designadas. Proposição n.º 54/2015: Pedido de Providências: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Trânsito, providencie:
Patrolamento da estrada do Rincão dos Fréos, iniciando os trabalhos após a
ponte do Rio Soturno; Reabertura da estrada, ao lado da quadra de areia, no
Conjunto Habitacional Raimundo Aléssio; Recuperação da passagem molhada do
Arroio Portela, na Rua Siqueira Couto. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. MARCELO FERRAZ.
Cumprimentou os presentes e parabenizou o Ver. Jossandro Marion, eleito
Presidente do PMDB, no município. Em seguida, justificou seus pedidos,
destacando a importância da manutenção na barragem do Arroio Portela, na Rua
Siqueira Couto. Quanto ao pedido de manutenção da estrada do Rincão dos Fréos,
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solicitou que as melhorias sejam feitas na semana que antecede as Olimpíadas
Rurais, que serão realizadas naquela comunidade, no mês de outubro. Destacou
que a estrada, ao lado da quadra, no Conjunto Habitacional Raimundo Aléssio,
está em más condições, necessitando da reabertura, pois facilitará a coleta de lixo
e limpeza de fossas. Parabenizou a comunidade de São Francisco pela belíssima
feira realizada no final de semana que passou, onde infelizmente não pode se fazer
presente, mas ouviu bons comentários. Em seguida, se manifestou o Ver. ODILO
STEFANELLO. Cumprimentou os presentes e agradeceu, em nome da
comunidade de São Francisco, o apoio financeiro da Câmara, para a realização da
Feira Colonial, evento este que engrandeceu o município e região. Se fizeram
presentes o Deputado Edson Brum, Presidente da assembleia Legislativa e o
Secretário Estadual dos Transportes Pedro Westphalen, oportunidade em que
pediram o apoio de ambos na conclusão de trechos do asfalto. Finalizou
agradecendo toda a comunidade, município, região e imprensa, que prestigiaram o
evento. Após, fez uso da Tribuna o Ver. JOÃO ALBERTO GHISLENI.
Cumprimentou os presentes e solidarizou-se com a luta dos colegas professores e
servidores, para receberem o quê tem direito, luta que já teve a oportunidade de
participar, com a passagem de tantos governadores e o magistério sempre
penalizado e desvalorizado, ao longo dos anos. Registrou que, no domingo,
almoçou na comunidade de São Francisco, juntamente com o Deputado Edson
Brum, onde reiteraram e cobraram que não seja mexido no plano de carreia do
magistério e que possa diminuir os avanços conquistados, tendo o mesmo
assumido compromisso, mas não na questão de possível aumento de alíquotas,
colocadas pelo Governo na Assembleia, destacando que cobrarão dos demais
deputados estaduais do partido. Registrou que, no dia de hoje, verificou o trabalho
maravilhoso que está sendo feito no Rio Soturno, partindo do Arroio Portela,
reconhecendo o avanço para preservação do balneário, méritos da administração,
por ser um trabalho difícil junto ao IBAMA. Congratulou-se com Ver. Odilo, pela
maravilhosa feira realizada em São Francisco, parabenizando o trabalho da
comunidade e destacando que o investimento da Casa foi válido. Convidou os
presentes para o jantar do dia vinte e cinco de setembro e eleição da nova diretoria
do Clube Nova-palmense, onde é candidato a reeleição, pedindo o apoio dos
associados. Comentou a incoerência absurda do partido dos trabalhadores no país,
registrando que estava assistindo na TV, o Ministro das Finanças detalhar o pacote
que está indo para o Congresso, com aumentos, volta da CPMF, descontos nas
movimentações financeiras, congelamento do aumento do salário do
funcionalismo público federal, entre outros. Também escutou do Presidente
Estadual do PT, Ari Vanazzi, em entrevista, de que em Brasília é outro
departamento, aqui serão contra os pacotes do Governador Sartori, por que o
Estado não está sendo bem administrado. Considera todos do PT incoerentes,
como de outros partidos também são, pois são contra o pacote do Governador e a
favor do pacote da Dilma, que encaminhou um infinitamente maior. Pediu aos
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colegas para analisarem o absurdo desse pacote federal. Parabenizou o Ver.
Jossandro, que assumiu o PMDB municipal, se colocando a disposição do mesmo.
Frisou que irão intimar os Deputados do PMDB para que na questão do magistério
estadual não seja tomado nenhuma providência contrária aos direitos já
adquiridos. Continuando, se manifestou o Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou
os presentes e registrou, atendendo pedido do Ver. Marcelo, a situação das
máquinas na Secretaria de Obras. Conforme o Secretário Narciso, hoje tem uma
caçamba parada, com o feixe de molas quebrado e só não foi concertada por falta
de motorista e a patrola combate, com dificuldades de se encontrar peças, estragou
novamente a bomba, que está na garantia, mas próximos dias a empresa virá fazer
o concerto. Eventualmente algumas máquinas quebram, mas é feito os reparos
necessários, dentro da realidade financeira do município. Destacou que os
trabalhos de recuperação das estradas continuam, em virtude da festa no próximo
final de semana, estão atendendo a comunidade da Salete, além do concerto de
alguns mata-burros e limpeza da quadra. A Secretaria vem andando e o Secretário
se colocou à disposição, sempre empenhado em atender aos pedidos dos
Vereadores. Destacou que os projetos apresentados no dia de hoje, ficarão em
estudo nas Comissões Permanentes e buscará mais informações dos mesmos.
Ficou feliz em ver professores na Câmara, mas não pela causa, mas pelas
dificuldades que estão enfrentando, tendo seus salários parcelados pelo Governo
Estadual, que passa por dificuldades financeiras, se solidarizando com os mesmos.
Destacou que cobrarão dos Deputados do partido, que analisem bem antes de
declinar seu voto, se colocando à disposição nessa luta. Concluindo o Grande
Expediente, se manifestou o Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os
presentes e reforçou seu pedido para recuperação da barragem no Rincão do
Padilha, que se encontra em precárias condições. Também pediu ao Líder do
Governo Ver. Tiago para intervir junto a Administração, que seja refeito o
calçamento na saída para São Francisco, nos pontos críticos. Solicitou envio de
correspondência parabenizando a comunidade de São Francisco e Comissão
Organizadora, pela brilhante realização da Feira Colonial, destacando que serviu
de exemplo para as demais comunidades e prestigiada por muitas pessoas.
Ressaltou o empenho da comunidade, com todas as famílias trabalhando para a
realização do evento. Registrou que o Presidente da Assembleia Legislativa Edson
Brum, que sempre tem apoiado e prestigia o município, colocou que algumas
medidas precisam ser feitas, sendo coerente em dizer que as mudanças que eles
mais querem são principalmente nas questões dos grandes salários existentes no
Estado, citando alguns exemplos, sendo que a questão dos professores não será
mudada em nada. No ESPAÇO DE LÍDERES, se manifestou o Ver. MARCELO
FERRAZ. Tentou esclarecer assuntos discutidos no Legislativo e Executivo,
colocando que, na semana passada, tivemos audiência pública sobre a LDO, na
presença de alguns Vereadores e comunidade, e chegou até Sua Excelência, de
que o Prefeito Adroaldo fez alguns comentários, a respeito da coligação que está
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sendo formada novamente, de alguns fatos que poderiam ter acontecido na
administração passada, onde o ex-Prefeito Elder teria fraudado algumas licitações,
como na compra de dois caminhões truque e três retroescavadeira, de que teria
provas e largaria perto das eleições, e que alguns Vereadores não tinham coragem
de falar na tribuna, mas iam pra rádio. Destacou que não fazem comentários mais
fortes na Casa pelo respeito aos colegas e que esta Casa está se mantendo num alto
nível de qualidade e entendimento. Frisou estarem aqui para dialogar e não para
brigar, criticar quando necessário e dar sugestões. Considerou o Prefeito
equivocado ao dizer que o Sr. Gilson, Presidente do PDT, foi para a rádio falar
bobagens e inverdades e que fez cambalacho na licitação da igreja, destacando que
o mesmo já entrou com um processo contra o Prefeito. Na oportunidade, deixou na
Casa, cópia da referida licitação, ressaltando que não houve fraude. Pediu
desculpa aos presentes pelo desabafo e sugeriu convidarem o Prefeito, para vir na
reunião das comissões e trocarem ideia, se houve fraude em licitações e se tem
provas, precisa mostrar. Na Ordem do Dia não houve votação. No Espaço das
Explicações Pessoais, se manifestou o Ver. Tiago Uliana. Parabenizou a
Comissão Organizadora e a comunidade de São Francisco, pela organização e
realização da Expofeira Colonial e Mostra da Terneira, ressaltando o exemplo de
organização, trabalho, coletividade e liderança, com um grande o público, shows e
muitos expositores, merecendo uma moção de parabenização. Também
parabenizou o Presidente Expedito, pelo entendimento de colocar recursos para a
realização da feira e o Ver. Jossandro, que assumiu a Presidência do PMDB, no
município. Com relação ao pedido para melhorias do calçamento na saída para
São Francisco, preocupação do Ver. Jossandro, registrou que o Prefeito assinou
convênio de um milhão de reais, para pavimentação asfáltica na cidade, e tem a
intenção de fazer o trecho da Avenida Dom Érico, iniciando na ponte até a saída
para São Francisco. Se os recursos virem e o valor inicial do projeto estabelecido
não se manterem o mesmo, por ter atualização, não conseguiram pavimentar todas
as ruas previstas, necessitando ter cuidado com a contra partida e aplicar bem os
recursos. Em seguida, se manifestou o Ver. Jossandro Marion. Registrou
algumas mudanças para as próximas eleições, com a reforma política, referente às
coligações, onde os partidos coligados só poderão colocar o número de candidatos
a vereadores de acordo com número de cadeiras no Legislativo e se
individualmente, cada partido pode colocar quatorze candidato e tabelamento dos
gastos em campanha. Concordou com as colocações do Ver. Marcelo, referente
aos comentários do Prefeito, destacando que nunca questionaram a administração
e sim muitas vezes tem parabenizado. Frisou que o Prefeito age pela emoção e não
pela razão e que deve diferenciar o que é politicagem e o que é fiscalização, pois
estão aqui fiscalizar, sendo uma das atribuições. Destacou que o partido estará
encaminhando correspondência a todos os Deputados do PMDB, na Assembleia
Legislativas, pedindo para não ferir os direitos dos Professores e Servidores do
Magistério Estadual. Agradeceu os colegas que o parabenizaram, destacando
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que entende que é somente através da boa politica que podem mudar o país.
Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto registrou ser solidário aos
Professores e Servidores Estaduais, destacando que também cobrará dos
Deputados de seu partido, para que lutem e respeitem os direitos adquiridos,
desejando força e coragem. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 14 de setembro de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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