ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 16.03.2015
ATA Nº 06/2015
Aos dezesseis dias do mês de março 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 determinou a análise da Ata n.º 05/2015,
da Sessão Ordinária realizada dia nove de março de dois mil e quinze, aprovada
por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu Of.
SMED n.º 89/2015 – Cópia do Plano Municipal de Educação 2014/2024. À Mesa,
foram apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 13/2015:
Estabelece o índice para a revisão geral anual para os servidores ativos e
inativos do Município. Projeto de Lei n.º 14/2015: Atualiza o valor da bolsa
auxílio aos estagiários previstos na Lei n.º 1.329, de 15/07/2010. Em Regime de
Urgência: Projeto de Lei n.º 15/2015: Autoriza o Poder Executivo abrir crédito
especial com recursos oriundos de operação de crédito a ser firmada com a Caixa
Econômica Federal – Programa Pró-Transporte e próprios do município. Projeto
de Lei n.º 16/2015: Autoriza o Poder Executivo abrir crédito especial com
recursos oriundos do contrato de repasse SICONV 784349/2013 – Ministério dos
Esportes e próprios do município. Do Legislativo Municipal: Da Mesa
Diretora: Proposição n.º 06/2015: Projeto de Lei do Legislativo n.º 01/2015:
Concede aos Servidores da Câmara Municipal a revisão geral anual. Proposição
n.º 07/2015: Projeto de Lei do Legislativo n.º 02/2015: Concede a revisão geral
anual aos subsídios dos Vereadores. Proposição n.º 08/2015: Projeto de Lei do
Legislativo n.º 03/2015: Concede a revisão geral anual aos subsídios do Prefeito,
Vice-Prefeito e Secretários Municipais. Do Ver. Jossandro Marion: Proposição
n.º 09/2015: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras e Trânsito, providencie a recuperação da ponte (passagem
molhada) na Rua Siqueira Couto. Proposição n.º 10/2015: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e
Trânsito, providencie a recuperação do calçamento na Av. Dom Érico Ferrari,
saída para São Francisco. Proposição n.º 11/2015: Pedido de Informações: Que
o Poder Executivo informe o valor gasto na confecção do Informativo: Nova
Palma em Revista, Edição n.º 01/14 e na confecção do Calendário de Eventos
2015. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver.
ODILO STEFANELLO. Cumprimentou os presentes e registrou estar chateado,
pois na semana passada, após muitos pedidos de melhorias nas estradas, quando
estavam realizando um excelente trabalho de reabertura na estrada do cerro,
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infelizmente pessoas de Nova Palma denunciaram a FEPAN ou IBAMA, de que
não seria legal. Ressaltou ser bom que o povo saiba ter gente que torce contra
Nova Palma, o quê é lamentável e vergonhoso. Parabenizou o município que ficou
campeão no esporte. Em seguida, se manifestou o Ver. TIAGO ULIANA.
Cumprimentou os presentes e agradeceu a compreensão dos colegas pela sua
ausência, na sessão passada, para acompanhar sua filha, em procedimento
cirúrgico. Também agradeceu os colegas por compreenderem a importância dos
projetos em regime de urgência e aceitarem que os mesmos sejam apreciados no
dia de hoje. Justificou o projeto de lei n.º 12, que solicita abertura de crédito, para
aquisição de uma retroescavadeira para a Secretaria de Agricultura, uma emenda
do Deputado Beto Albuquerque. A máquina irá substituir a que foi leiloada, sendo
que o valor de cinquenta mil reais arrecadados será usado na contra partida. O
Projeto de n.º 15, que pede abertura de crédito, para o município firmar contrato,
através de financiamento, com o Governo Federal, será para capeamento asfáltico
na cidade, compartilhando as ruas que serão asfaltadas. Quanto ao projeto de lei
n.º 16, que solicita abertura de crédito, será para construção de uma quadra
coberta, no Distrito Industrial, com emenda do Senador Paulo Paim, com contra
partida do município, para proporcionar a prática esportiva e para colocação de
estandes, nos dias de feira. Continuando, fez uso da Tribuna o Ver.
JOSSANDRO MARION. Reportou-se as manifestações ocorridas, no dia de
ontem, em todo país, um ato de inconformidade das pessoas com o atual Governo
Federal, pessoas falando em impeachment, destacando não ser contra, pela
situação que o Brasil se encontra, principalmente nas questões de desvio de
dinheiro público. Frisou ser a favor do movimento, pedindo que aos colegas que
tenham contato com seus representantes no Congresso Nacional, para que se
sensibilidade com as manifestações e escute e atenda as necessidades da
população. Chamou atenção, que consideram tudo culpa do Legislativo, deputados
e vereadores, que são vistos pela população e Tribunal de Contas como ladrões,
sem terem acesso ao dinheiro público, apenas o Presidente, que é muito
fiscalizado. Frisou que compete aos Vereadores se defenderem e mostrar como
funciona o Legislativo. Justificou as proposições de Sua autoria, destacando
importância melhorias da barragem da Rua Siqueira Couto, principalmente nessa
época de safra, sugerindo a colocação de cascalho, como primeira providência.
Também solicitou a recuperação de alguns pontos na Avenida Dom Érico Ferrari,
com a reposição do calçamento. O pedido de informações referente a gastos com
informativo e calendário é para seu conhecimento e cobrança de algumas pessoas.
Concordou com o Vereador Odilo, que é lamentável as atitudes de denunciarem,
lembrando que no governo passado tiveram mais duzentas denúncias, que geram
transtornos, mas acha que não podem dizer que foi pessoas de Nova Palma, pois
não sabem quem denunciou. Ressaltou que sempre cobrou a reabertura da estrada
cerro. Par melhorar o transito. O PMDB repudia a atitude de denunciarem, se
estão fazendo o bem para município. No ESPAÇO DE LÍDERES, se manifestou o
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Ver. TIAGO ULIANA. Registrou que esteve reunido com o Sr. Prefeito, pela parte
da manhã, onde foi informado, que a barragem na Rua Siqueira Couto, a intenção
é fazer, ainda esse ano, a recuperação total da mesma, com custo aproximado de
setenta mil reais. Com relação ao pedido para melhorias no calçamento no final da
Av. Dom Érico Ferrari, saída da cidade, registrou que existe a esperança e
comprometimento de três Deputados de enviarem emendas para o município,
entorno de um milhão de reais, para mais asfalto na cidade e a intenção é colocar
esses recursos, iniciando o asfaltamento desde a ponte do Portela, como solução
definitiva, mas será feita a devida manutenção até a vinda desses recursos. A
questão do Arroio Portela, existe a preocupação por parte do Prefeito em fazer a
dragagem antes do inverno, pois no momento estão dando atenção as estradas,
elogiando o trabalho da Secretaria de Obras, mas posteriormente será feito o
licenciamento, a dragagem do trecho, quebrar ainda mais a pedra existente e
construir o muro, onde era propriedade do falecido Eliot Piovesan e outro atrás da
oficina do Sid Saquet, assim como o muro solicitado pelos moradores, mas que
depende de recursos. Na Ordem do Dia foram apreciados: Do Executivo
Municipal: Projeto de Lei n.º 12/2015 e Projeto de Lei n.º 16/2015, aprovados
por unanimidade, com seus pareceres e Projeto de Lei n.º 15/2015, aprovado com
cinco votos favoráveis, tendo três votos contrários, dos Vereadores Marcelo
Ferraz, Jossandro Marion e Valdemir Rossato. No Espaço das Explicações
Pessoais, se manifestou o Ver. Marcelo Ferraz. Parabenizou a seleção de Nova
Palma, campeã no Interseleções, em Faxinal do Soturno e a Rede Jauru, pela
brilhante transmissão. Considerou infeliz a colocação do Ver. Odilo, referente à
denúncia, mas respeita a opinião, lembrando que o Prefeito Elder respondeu mais
de duzentos processos por denúncias, partindo de duas ou três pessoas que são
lideranças de partidos políticos no município, destacando que repudia e condena
essas atitudes. Agradeceu o Ver. Tiago por trazer as respostas, sugerindo irem até
os moradores próximos ao Arroio Portela e passar as informações colocadas.
Justificou ter votado contra o projeto de lei n.º 15, pois se manifestou contrário na
outra oportunidade, devido à maneira como será o pagamento. Em seguida, Ver.
João Alberto Ghisleni. Solicitou envio de correspondência, em nome da Casa, ao
Coordenador de Esporte Mário Scapin e ao treinado Raul Tagliapietra, extensivo
aos atletas, parabenizando pelo título no Interseleções. Registrou que o
Novapalmense participou, no dia de ontem, num torneio, em Santa Maria,
garotada que ficou campeã nas duas categorias, parabenizando a diretoria do
Clube. Estão plantando a semente da autoestima e reponsabilidade, ajudando a
formar o caráter dos jovens. Concluindo Ver. Tiago Uliana, em nome da
Administração Municipal, parabenizou à seleção de Nova Palma, campeã no
Interseleções, o Coordenador de Esportes, o técnico e atletas, desejando continuar
com a hegemonia da capital do esporte. Acompanhou a lista de possíveis
envolvidos no caso de corrupção na Petrobras, onde apenas o Procurador Geral da
República pediu investigação. Destacou que, o Deputado Jerônimo Goergen, um
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dos citados, recebeu seu apoio nas duas últimas eleições, mas não quer acreditar
que esteja envolvido, vai esperar a justiça fazer a parte dela. Destacou que
problemas existem em todos os partidos, precisam ser responsáveis de não
fazerem um pré-julgamento, e se culpados, que paguem, lembrando que o Ibsen
Pinheiro levou vinte anos para provar sua inocência. Concluindo, o Presidente
Ver. Expedito Librelotto agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 16 de março de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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