ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 17.08.2015
ATA Nº 25/2015
Aos dezessete dias do mês de agosto 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 do Coordenar Regional da
Juventude do Partido Progressista de Santa Maria e Assessor do Deputado
Estadual Sérgio Turra, Sr. Giovani Moraes. Em seguida, colocou em apreciação a
Ata n.º 24/2015, da Sessão Ordinária realizada dia dez 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 291/2015 – Movimentação
financeira do mês de julho. Não houve apresentação de projetos e proposições. No
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. TIAGO
ULIANA. Cumprimentou os presentes e deu as boas vindas ao Assessor do
Deputado Sérgio Turra, Giovani Moraes, que tem feito uma aproximação do
Deputado, com as comunidades, como porta voz. Agradeceu o Assessor por ter
agendado, através do gabinete do Deputado, audiência na Secretaria Estadual de
Educação, dia vinte e seis de agosto, para tratar da construção do ginásio de
esporte, na Escola Tiradentes. Reportou-se a reunião com o Comandante da
Brigada Militar, realizada no dia de hoje, onde se viu que não são somente os
Vereadores que estão preocupados com a questão da segurança pública no
município, e sim entidades e comunidade, que se fizeram presentes. Ressaltou ter
ficado feliz, pois ficou claro que a Brigada Militar terá uma atuação mais forte,
principalmente na questão do trânsito e ordem pública, ao redor da praça, estando
à Casa de parabéns pela iniciativa. Ao mesmo tempo é triste, pela situação em que
se encontra o Estado e a Brigada, com viaturas baixadas, sem dinheiro para o
conserto e servidores sem hora extra. Reportou-se ao projeto de lei n.º 32,
destacando que ficará em estudo nas Comissões Permanentes, pois precisam de
mais alguns esclarecimentos, já solicitados ao Prefeito, e melhor análise das
assessorias jurídicas. Respondendo a um questionamento do Ver. Marcelo, da
sessão passada, sobre a empresa que presta assessoria a Secretaria de Saúde,
destacou que existe um contrato vigente, por licitação, onde o rompimento traria
ônus maior ao município na questão financeira e por parte do Prefeito, o mesmo
colocou que ouve avanços com essa assessoria, como redução nos gastos em
saúde, e se conseguiu otimizar os serviços, para melhorar a vida da população,
principalmente na questão dos Agentes de Saúde, com melhor orientação e
capacitação. No momento não é possível o rompimento e pela qualidade do
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serviço prestado pela empresa, o Prefeito não abriria nova licitação, pois tem
contribuído para o bom andamento da saúde no município. No ESPAÇO DE
LÍDERES, se manifestou o Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os
presentes, em especial ao Sr. Giovani Moraes e registrou um pouco de sua
história, de início na política e o carinho pelo partido do PP, destacando que hoje,
aqui na Casa procuram ter uma relação bastante profissional, apesar da rivalidade
no município. Parabenizou a Casa pela reunião com a Brigada Militar, onde trouxe
ao conhecimento a real situação, que é pior que outras oportunidades, hoje com
problemas no efetivo, viatura e outras colocadas pelo Tenente. Frisou que
precisam cobrar do Governo solução, pois os problemas não são só na cidade e
sim no interior também. Com relação ao projeto de lei n.º 32, pediu que seja
informado o valor real que será pago, pois no projeto diz que será doação, mas na
justificativa fala em valor simbólico. Esclarecendo, Ver. Tiago colocou que o
Cartório pede um valor simbólico, sendo ele de um real por lote. Na Ordem do
Dia não houve votação. No Espaço das Explicações Pessoais, não houve
inscritos. Finalizando, Ver. João Alberto Ghisleni colocou ter recebido a
informação de que o auditório, que faz parte do Centro Cultural, está sendo
depredado. Esclarecendo, o Presidente Expedito colocou que o Prefeito já ordenou
o fechamento de todo o local, pois a preocupação já havia sido colocada pelo Ver.
Tiago. Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto agradeceu a presença
de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma,
17 de agosto de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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