ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 17.11.2014
ATA Nº 37/2014
Aos dezessete dias do mês de novembro 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, Inara Montagner,
João Alberto Ghisleni, Júlio Della Méa, Marcelo Ferraz, Marta Dalla Favera,
Nelson dos Santos e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto os
trabalhos, cumprimentou os presentes e determinou a leitura da Ata n.º 36/2014,
da Sessão Ordinária realizada dia dez de novembro de dois mil e quatorze,
aprovada por unanimidade. Continuando, o 2º Secretário, Ver. Marcelo Ferraz, leu
o convite da Brigada Militar de Nova Palma, para formatura do PROERD, em
Vila Cruz, dia 21 de novembro. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE fez
uso da Tribuna o Ver. MARCELO FERRAZ. Teceu comentários sobre a
ENESPREF, que ocorreu no final de semana, em de Faxinal do Soturno, onde Sua
Excelência também participou, com grande número de funcionários, todos
participando com responsabilidade ao representar e defender o município. Saudou
os servidores Beto Redin, Presidente do Sindicato dos Servidores e o Calu,
Coordenador de Esportes, pela organização, com seriedade e comprometimento.
Ressaltou que Nova Palma sagrou-se campeã no futebol de salão e obteve terceiro
lugar no futebol set, parabenizando todos os funcionários e familiares que
participaram e a candidata à rainha, que representou o município. Em seguida, se
manifestou a Ver.ª MARTA DALLA FAVERA. Abordou o assunto do
orçamento para dois mil e quinze, que terá audiência pública na próxima segundafeira, destacando que a situação financeira do país, pegou todos os munícipes e os
municípios desprevenidos, com as medidas da Presidência, que isentou o IPI dos
automóveis e linha branca e diminuiu o FPM, além do nosso Estado não ter
crescimento significativo e o ICMS do município sofrer reduções, pois após
bloqueio integral, se recuperou apenas cinquenta por cento dos recursos da Usina
Dona Francisca, devido o empenho do Vice Beto Piovesan, do Secretário de
Finanças Pedro Zasso e integrantes da Administração, sendo oitocentos mil reais
no ano. Com o valor bloqueado, nesses oito anos, poderiam asfaltar toda a cidade
e com recursos próprios. Ressaltou ser com recursos do Governo do Estado o
asfalto construído na cidade. Frisou que, gosta de falar do passado, pois quem não
tem, não tem história. Repassou o convite para almoço, no sábado, da Associação
Remanescente dos Quilombolas Vovó Isabel, na comunidade do Santo Inácio,
destacando ser importante reconhecer o trabalho deles. Associou-se as colocações
do Ver. Nelson da sessão passada, na questão da reciclagem do lixo, frisando que
seria importante para Nova Palma terem consciência de separá-lo, aproveitando os
orgânicos na horta, e o lixo seco, possibilitar empregos as pessoas que necessitam,
através da reciclagem. Ressaltou ser uma pena a perda dos recursos da Usina,
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deixando o questionamento: para onde foram esses recursos? Continuando, se
manifestou o Ver. NELSON SANTOS. Agradeceu a Administração pelas
melhorias realizadas na estrada da Linha Rigon. Destacou que o asfalto está
ficando bonito, sinal de progresso chegando, que valorizará a cidade, mas
lamentou alguns depoimentos no facebook, de pessoas que nem presenciarem a
realidade, frisando ser importante valorizar o que está sendo feito. Fez um apelo as
pessoas da comunidade para não plantarem nas calçadas e sim fazê-la, quem ainda
não tem. Também pediu aos munícipes para não colocarem o lixo na rua durante o
final de semana, pois será recolhido somente na segunda-feira, causando
impressão de cidade suja. Sugeriu a Secretaria de Obras que, as terças e quintasfeiras, realize a coleta do lixo seco na cidade, pedindo o apoio dos colegas.
Registrou que as fábricas fazem a lavagem das embalagens, por questão economia
de água, não necessitando o munícipe fazer. No ESPAÇO DE LÍDERES, Ver.
EXPEDITO LIBRELOTTO explicou que a iluminação no campo de futebol foi
cortada, devido a Usina Nova Palma ter levado o transformador que havia
instalado para a Feira Municipal, sendo que o Prefeito terá que fazer nova
iluminação, para possibilitar que a comunidade realize caminhadas à noite. Na
Ordem do Dia, foram apreciados os Projetos de Lei do Executivo n.º 66/2014 e
67/2014, aprovados por unanimidade, com seus pareceres. No Espaço das
Explicações Pessoais se manifestou o Ver. João Alberto Ghisleni. Reforçou o
convite para participarem da trigésima edição do Interseleções de Juniores,
domingo, no Estádio Pe. Burmann. Pediu ao Presidente Tiago para refazer o
contato com a Assessoria do DAER, pois os quinze dias se completam essa
semana. Ressaltou que os Vereadores devem na vida sempre fazer o bem, mas
seguindo o coração e a intuição, ouvir o conselheiro que realmente se tenha
confiança, citando dois exemplos, o financiamento para construção do asfalto,
aprovado pelos Vereadores, mas questionado por algumas pessoas pessimistas,
que só enxergam o lado negativo da obra, assim como na colocação dos coqueiros
no balneário, que ficou maravilhoso, mas criticado por alguns. Frisou que devem
continuar com a obstinação de votar conforme o coração, prestando contas à
consciência. Concluindo, o Presidente Ver. Tiago questionou a possibilidade de
realizar audiência pública, para análise da LOA, na segunda-feira, às oito horas da
manhã, tendo a concordância de todos os Vereadores. Reforçou o convite para
participação dos Vereadores, no evento da Associação Remanescente dos
Quilombolas Vovó Isabel, na comunidade do Santo Inácio, no sábado. Na questão
do lixo, concordou com o Vereador Jossandro de que está péssima a prestação de
serviço pela empresa que faz a coleta do lixo, destacando que a Casa encaminhará
ofício para o Secretário de Agricultura Tiago, para que cobre um melhor serviço
por parte da empresa. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 17 de novembro de 2014.
Ver. Marcelo Ferraz
2º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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