ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 18.05.2015
ATA Nº 14/2015
Aos dezoito dias do mês de maio 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 colocou em apreciação a Ata n.º 13/2015,
da Sessão Ordinária realizada dia onze de maio de dois mil e quinze, aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu o
convite da Arquidiocese de Santa Maria - Jornada Regional de Prevenção ao uso
de Drogas e correspondência do Conselho da Comunidade e Comissão
Organizadora da Expo Feira Colonial de São Francisco. Não houve apresentação
de projetos e proposições legislativas. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. ODILO STEFANELLO.
Cumprimentou os presentes e agradeceu a presença da Comissão Organizadora da
Feira de São Francisco, destacando que os Vereadores concordaram com o apoio
financeiro ao evento. Em nome da comunidade de São Francisco, agradeceu o
Prefeito pelo pedregulho colocado nas laterais da igreja e também agradeceu a
colocação de luz pública, em alguns pontos na comunidade de Rincão dos Fréos.
Em seguida, se manifestou o Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os
presentes e parabenizou a Comissão Organizadora da Feira de São Francisco pelo
trabalho realizado, de muito sucesso e evento reconhecido no Estado, lembrando
que todos os Vereadores concordaram com a colaboração da Câmara na realização
da mesma. Destacou que a Bancada do PMDB é favorável ao projeto de lei n.º 21,
que concede abono aos agentes de saúde, com recursos do Governo Federal.
Como relator do projeto de lei n.º 22, manifestou-se favorável, por ser
simplesmente uma adequação, para possibilitar, junto ao cartório, o registro dos
terrenos doados para abertura de ruas. Quanto ao projeto de lei n.º 23, destacou
que não será votado hoje, por não terem o parecer jurídico. Destacou que o mesmo
preocupa, pois poderá ter efeito retroativo, em função do tempo da lei em vigor e
por não ser clara a lei anterior. No ESPAÇO DE LÍDERES, fez uso da palavra o
Ver. TIAGO ULIANA. Registrou sua preocupação, após cobrança de pais, da
possibilidade de paralisação do transporte escolar para os alunos do estado,
informando que ao procurar o Prefeito, o mesmo informou que não irá parar o
transporte, mesmo sem o repasse dos trinta e dois mil reais por mês. Em seguida,
registrou que, na quarta-feira, o Prefeito esteve reunido com a Coordenadora de
Educação da região, oportunidade de mostrar a realidade do município, tendo a
boa notícia do compromisso do Estado, de até o mês de setembro enviar um micro
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ônibus, para realização do transporte escolar e um comprometimento forte, para
realização da obra do ginásio de esporte, na Escola Tiradentes. Frisou ser
importante exaltar as atitudes do Prefeito, em benefício da comunidade. Registrou
que, no dia de amanhã, assume no Posto de Saúde mais um médico cubano, no
lugar do que não retornou, parabenizando a Secretária de Saúde Lidiane pela
conquista. Na Ordem do Dia foram apreciados: Projeto de Lei n.º 21/2015 e
Projeto de Lei n.º 22/2015, aprovados por unanimidade, com seus respectivos
pareceres. No Espaço das Explicações Pessoais, fez uso da palavra Ver. Tiago
Uliana. Abordou o assunto do corte e poda das árvores na cidade, preocupação da
comunidade, devido aos problemas causados. Lembrou que já houve audiência
pública para tratar da nova arborização da cidade e passeios públicos, mas pouco
se avançou. Os proprietários têm medo de tirar por conta própria e o Secretário de
Agricultura Tiago, tem medo de autorizar e depois ser responsabilizado, ficando o
impasse, parecendo que todos tem medo do Promotor. Sugeriu aos colegas
Vereadores para, juntos do Prefeito e Secretário de Agricultura, acharem uma
forma para realização do corte dessas árvores e se preciso, Sua Excelência vai
conversar com o Promotor, para fazer gradativamente a substituição das árvores.
Outro assunto que tem preocupado é a questão de animais, sem dono, nas ruas da
cidade, lembrando que trouxeram um Vereador de Santa Maria, para orientação de
leis criadas naquele município, frisando ser preciso o controle de natalidade desses
animais e a criação de uma lei municipal que ampare e possam fazer parcerias. Em
seguida, se manifestou o Ver. João Alberto Ghisleni. Cumprimentou os
presentes e parabenizou a Comissão Organizadora da Feira de São Francisco, na
pessoa do Presidente Nelson Piccin e ressaltou estar contente que a Casa também
contribuirá com o CTG. Registrou que, no domingo, o jovem Amauri José dos
Santos, natural de Nova Palma, recebeu o diploma de curso superior em Filosofia,
jovem este que já foi drogado e traficante na cidade, mas hoje leciona em duas
escolas e ministra cursos contra as drogas, sendo sinônimo de alegria estar longe
das drogas, um trabalho de tempo que a Casa fez. Concluindo, o Presidente Ver.
Expedito Librelotto cumprimentou os nobres Edis, que concordaram que a Casa
colabore com recursos para a realização da feira em São Francisco e parabenizou o
Ver. Júlio Della Méa, que estará de aniversário, na quinta-feira, dia vinte e um de
maio. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala
das Sessões, Nova Palma, 18 de maio de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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