ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 15.06.2015
ATA Nº 18/2015
Aos quinze 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, Tiago
Uliana e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos,
cumprimentou os presentes e parabenizou o Ver. Valdemir Rossato, pela
passagem de seu aniversário, no dia de ontem. Em seguida, colocou em apreciação
a Ata n.º 17/2015, da Sessão Ordinária realizada dia oito de junho de dois mil e
quinze, sendo aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João
Alberto Ghisleni leu o Of. Gab. Pref. n.º 215/2015 – Compromisso de reavaliar
lei, se aprovada; Convite SISEMPA e Convite da Comissão de Agricultura,
Pecuária e Cooperativismo, da Assembleia Legislativa – Seminário Estadual
“Energia, a qualidade que o Brasil precisa”. À Mesa, foram apresentados: Do
Legislativo Municipal: Da Ver.ª Marta Dalla Favera: Proposição n.º 39/2015:
Indicação: Que o Executivo Municipal estude a possibilidade de criar o Conselho
Municipal de Álcool e Drogas. Do Ver. Jossandro Marion: Proposição n.º
40/2015: Pedido de Informações: Que o Executivo Municipal forneça: Cópia da
licitação para fornecimento de marmitex, de todas as Secretarias ou qualquer
outra espécie de fornecimento de alimentação para os Servidores Municipais, no
ano de 2015; Cópia dos gastos com alimentação na Administração Municipal no
ano de 2015. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o
Ver. ODILO STEFANELLO. Cumprimentou os presentes e parabenizou o
colega Ver. Valdemir, pela passagem de seu aniversário. Registrou ter participado
da Festa na comunidade de Santo Antônio, elogiando a organização, que contou
com bom público, assim como nas outras duas comunidades, que também
realizaram festividades, no dia de ontem. Agradeceu o Sr. Prefeito pelas melhorias
nas estradas, com reabertura de alguns trechos, onde usaram o rolo compactador,
com destaque para trabalho de sarjetamento, que aumentará a durabilidade das
estradas, trabalho este, que terá continuidade. Em seguida, se manifestou o Ver.
JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os presentes e justificou seu pedido de
informações, destacando ser em função de que alguns empresários, que
participaram da licitação, que exigia o número aproximado de quatrocentas
refeições por mês, infelizmente estão tendo prejuízos, pois a aquisições estão
aquém, sendo apenas dezesseis no mês passado em um estabelecimento comercial.
Pediu que se esclareça o motivo da Prefeitura não estar adquirindo a alimentação
estabelecida, pois os empresários investiram forte na melhoria dos
estabelecimentos e não estão tendo o retorno do município. Pediu ao Líder do
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Governo, Ver. Tiago, que leve o pedido de recuperação do muro, próximo à
residência de Sua mãe, com o levantamento do mesmo ou retirada das pedras, pois
o rio enche e acaba represando a água. Agradeceu o Presidente Expedito pela
sensibilidade de não colocar em votação o projeto de lei n.º 25, que regulamenta o
prêmio do PMAQ, destacando que na manhã de hoje, receberam o parecer do
IGAM, possibilitando uma melhor análise, para algumas alterações que possam
fazer. Desejou aos colegas que participarão da Marcha dos Vereadores a Porto
Alegre, um bom evento, pela importância do mesmo para os municípios da região.
Sugeriu, se tiverem oportunidade, de cobrarem o ginásio para a Escola Tiradentes
e melhorias no sinal de celular no interior. Parabenizou a comunidade do
Gramado, pela brilhante festa realizada no dia de ontem, destacando que muitas
pessoas de fora prestigiam eventos no município, pedindo envio de
correspondência parabenizando a comunidade. Continuando, fez uso da Tribuna o
Ver. MARCELO FERRAZ. Cumprimentou os presentes e parabenizou o colega
Ver. Valdemir pela passagem do aniversário, no dia de ontem. Agradeceu, em
nome de sua família, o Prefeito Adroaldo, que foi sensato e forneceu todo o
aparato para Seu cunhado Nivaldo, que se encontra hospitalizado, em Santa Maria,
com problema grave de coração. Reforçou o pedido de ajuda, através de doação,
ao calceteiro Aguinaldo, que se encontra com sério problema de saúde e está
passando por necessidades. Também se referiu ao Sr. Luiz Zacarias, que passa por
necessidades extremas e vive em residência sem condições, destacando que irá
procurar Prefeito para fazer alguma coisa pelo idoso e solicitou apoio dos Agentes
de Saúde. Registrou a preocupação de moradores residentes ao redor da praça,
referente à movimentação de adolescentes, com atitudes suspeitas, de quinta-feira
a domingo, principalmente na arquibancada da quadra da praça central, solicitando
envio de correspondência a Brigada Militar e Conselho Tutelar, para que fiscalize.
No ESPAÇO DE LÍDERES, se manifestou o Ver. TIAGO ULIANA.
Cumprimentou os presentes e registrou que, na quarta e quinta-feira, irão para a
décima Marcha dos Vereadores da Quarta Colônia e Região em Porto Alegre,
considerando que a programação inicia de forma positiva, pois terão, pela primeira
vez, a presença do Governador do Estado na abertura. Isso demonstra a atenção
que será dada por parte do Governo e seus Secretários, pois terão a presença de
vários deles. Destacou que já foram recebidos e se fizeram presentes outros
Governadores, mas nunca na abertura. Registrou as demandas que serão pleiteadas
na ocasião: término da ERS 149, que liga Nova Palma a Pinhal Grande; liberação
dos recursos da Consulta Popular, para conclusão do CPG e casa da cultura, assim
como para câmeras de vigilância. Associou-se ao pedido do Ver. Jossandro, na
questão da telefonia e sugeriu envio de ofício, para ser entregue na Marcha, ao
Secretário Estadual de Educação, solicitando início de projeto para construção do
ginásio na Escola Tiradentes. Na Ordem do Dia não houve votação. Na
oportunidade, o Presidente Expedito registrou que estiveram reunidos com o
Prefeito, na manhã de hoje, os Vereadores Tiago, João Alberto, Jossandro e Sua
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Excelência, para tratar da reivindicação das Agentes Comunitárias de Saúde,
referente ao PMAQ, onde o mesmo entendeu a situação, mas colocou as
dificuldades financeiras do município e a preocupação para não ultrapassar o
limite da folha de pessoal. O Prefeito assumiu compromisso de nova conversação,
assim que pagar as seis parcelas, torcendo para que o município tenha uma
arrecadação maior. No Espaço das Explicações Pessoais, se manifestou o Ver.
João Alberto Ghisleni. Cumprimentou os presentes e agradeceu o Servidor
Camargo, pela solução do problema do mau cheiro na praça central. Parabenizou a
Ver. Marta pela iniciativa de sugerir a criação do Conselho de Drogas e Álcool,
colocando ser parceiro para ajudar. Agradeceu a presença amiga Taia, esposa do
falecido José Saulo Stefanello, destacando que o ajudaram a se eleger, na primeira
vez que concorreu a Vereador. Referiu-se a questão do PMAQ, onde ficou
contente e saiu esperançoso da audiência com o Prefeito, que assumiu
publicamente a justiça da reivindicação das Agentes de Saúde, de destinar
cinquenta por cento aos profissionais e mostrou a impossibilidade de fazer isso
enquanto tiver parcelas a serem pagas. O mesmo assumiu o compromisso de
chamar os Vereadores e Agentes, para rever o projeto, que ele quer que seja
aprovado agora. Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto desejou uma
boa viagem aos Vereadores que representarão a Câmara na Marcha a Porto Alegre
e que atinjam os objetivos de melhorias para a região. Agradeceu a presença de
todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 15
de junho de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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