ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 19.10.2015
ATA Nº 32/2015
Aos dezenove dias do mês de outubro 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, Nelson Santos, Tiago
Uliana e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos,
cumprimentou os presentes e colocou em apreciação a Ata n.º 31/2015, da Sessão
Ordinária realizada dia cinco de outubro 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 332/2015 – Movimentação do mês de setembro/2015; Of. Gab.
Pref. n.º 334/2015 – Resposta ao Pedido de Informações/Proposição n.º 51/2015;
Of. Gab. Pref. n.º 336/2015 – Resposta ao Pedido de Informações/Proposição n.º
50/2015; Convite CAMNPAL para participarem da palestra “Somos o resultado
do que acreditamos”, no dia 22 de outubro; Contive EMATER - 5º Fórum
Microrregional de Segurança Alimentar, dia 20 de outubro, na comunidade de São
Francisco; Of. n.º 05/2015 – Grupo de 3ª Idade Reviver de agradecimento. À
Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º
38/2015: (Em Regime de Urgência) Autoriza o Poder Executivo Municipal
aumentar o limite de abertura de créditos suplementares; Projeto de Lei n.º
39/2015: Autoriza o Poder Executivo abrir crédito especial com recursos
oriundos do Ministério das Cidades e próprios do município; Projeto de Lei n.º
40/2015: Altera as alíquotas de custeio patronais do Regime Próprio de
Previdência Social. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da
Tribuna o Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os presentes e registrou
sua solidariedade às pessoas atingidas pela última enchente do município, região e
Estado, com grandes estragos nas estradas, casas, ruas e cabeceiras de pontes,
gerando muitos prejuízos, com várias casas atingidas pelos rios e arroios.
Ressaltou que há anos os moradores sofrem com as enchentes, principalmente os
que residem próximos ao Arroio Portela, considerando ser a única solução para o
problema, a construção da barragem no Arroio, lembrando que já existe projeto
protocolado em Brasília, pedido este defendido na Marcha dos Vereadores a Porto
Alegre. Registrou que, na próxima sessão, juntamente com o Ver. Marcelo Ferraz,
encaminhará uma indicação, sugerindo ao Executivo, que as residências atingidas
pelas águas de rio, tanto na cidade como no distrito do Caemborá, sejam isentas do
IPTU, como feito em dois mil e dez, indicação aqui desta Casa. Também será
sugerido que a Administração reavalie o valor venal desses imóveis, pois deve ser
levado em consideração, devido à desvalorização. Cobrou do Executivo a resposta
dos pedidos de informações, referente à distribuição da merenda escolar, solicitada
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em vinte e nove de junho e a existência de processo licitatório, para uso da área do
Distrito Industrial e Horto Florestal, solicitação em trinta e um de agosto.
Registrou ter recebido correspondência do Prefeito Municipal, colocando que já
estão em contato com a Secretaria da Fazendo da União, da possibilidade do
município cobrar o Imposto Territorial Rural - ITR, indicação de Sua Excelência.
Com relação ao projeto que trata da questão do cálculo atuarial da contribuição
dos servidores, considerou ser uma questão que preocupa, lembrando que vários
municípios, com regime próprio de previdência, estão com dificuldades de se
manter. É preciso estudar com carinho, pois com o passar do tempo, teremos mais
aposentados do que servidores na ativa contribuindo. Em seguida, se manifestou o
Ver. MARCELO FERRAZ. Cumprimentou os presentes e com relação à
enchente da semana passada, colocou ter se reunido com moradores da beira do
Arroio Portela, onde colocaram das dificuldades que estão tendo e os prejuízos em
cada enchente, mesmo as administrações terem realizado aberturas no arroio.
Registrou que fará a indicação sugerindo que essas pessoas sejam isentas de IPTU
no próximo ano, pedindo a colaboração dos colegas Vereadores para assinarem a
sugestão, devido as dificuldade que as famílias estão enfrentando, mas é preciso
fazer um levantamento minucioso, pois pessoas tentarão se aproveitar do
benefício. Registrou ser favorável ao projeto de lei n.º 38, sendo coerente, como
no ano passado seu voto foi o mesmo. Continuando, fez uso da Tribuna o Ver.
TIAGO ULIANA. Saudou os presentes e manifestou-se em relação à enchente
ocorrida na semana que passou, mas em proporção menor que dois mil e dez,
deixando novamente destruição. Destacou que a Administração está procurando
fazer de imediato o que é possível, para dar trafegabilidade nas estradas e acesso a
lavouras e propriedades. Ressaltou a importância da união, sendo que a
comunidade mostrou ser solidária aos atingidos e destacou que o recado do
Prefeito é que, aos poucos, serão recuperados os estragos, no interior e cidade.
Algumas ações já foram realizadas, como a declaração de situação de emergência,
que possibilitará a vinda de recursos para as melhorias. Também registrou a
questão do desvio realizado pelas Prefeituras de Nova Palma, Pinhal Grande e
Faxinal do Soturno, onde se questionou da legalidade, informando terem recebido
autorização do DAER de Santa Maria, para realização da obra. O Prefeito
demonstrou coragem, pois no início da obra foi até ameaçado de ser preso, por não
ter autorização. Reportou-se ao projeto de lei da LDO, que será apreciado,
destacando que se tem previsto um orçamento de mais de vinte e um milhões de
reais, um orçamento realista, baseado no ano passado e se vir recursos para obras,
será feito o pedido de abertura de crédito. Finalizando, registrou que, no dia de
amanhã, estará indo a Porto Alegre, juntamente com o Prefeito, em audiência com
o Secretário dos Transportes Pedro Westphalen, para pedirem recursos, pelo
menos para a compra de óleo diesel, para recuperação das estradas. Em seguida, o
Presidente Expedito Librelotto registrou a presença e deu boas as vindas a
acadêmica da UFSM, Izabela Mortari, do curso de Relações Públicas, que está
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realizando um trabalho de observação em nossa Câmara. Também registrou que
foi solidário com os moradores da beira do Arroio Portela, na noite da enchente e
considerou procedente a indicação do Ver. Marcelo, para isentar as pessoas
prejudicadas, do pagamento do IPTU. Destacou que, a pedido do Prefeito, foram
até o Caemborá numa vistoria, junto do Vice-Prefeito Adalberto e do Secretário de
Obras Narciso, onde se constatou muita destruição naquela localidade. No
ESPAÇO DE LÍDERES, se manifestou o Ver. JOSSANDRO MARION. Registrou
ser contrário ao projeto de lei n.º 38, que aumenta o limite de abertura de crédito
suplementar, justificando entender que a Câmara tem de estar a par de tudo que
acontece no Executivo. Lembrou ter feito emenda ao orçamento, quando Líder do
Governo, reduzindo para dez por cento o percentual, que era de vinte. Ressaltou
que quando precisar suplementar, que se envie projeto, pois sempre foram
favoráveis. Sugeriu a Administração que reveja a questão da construção da
rodoviária, pois por três vezes este ano o rio invadiu aquela área do antigo parque
de máquinas, local sem as mínimas condições de segurança, sugerindo que se
ocupe um espaço do Distrito Industrial para essa finalidade. Parabenizou a
Administração e servidores municipais pelo trabalho no dia da enchente. Quanto à
questão do desvio no asfalto cedido, destacou que apoiou a obra por ser
necessária. Na Ordem do Dia foram apreciados: Em Regime de Urgência:
Projeto de Lei do Executivo n.º 38/2015, aprovado com seis votos favoráveis,
tendo dois contrários dos Vereadores Jossandro Marion e Valdemir Rossato;
Projeto de Lei do Executivo n.º 31/2015 - LDO, aprovado por unanimidade, com
seus pareceres. No Espaço das Explicações Pessoais, se manifestou o Ver. João
Alberto Ghisleni. Saudou os presentes e se solidarizou com a propositura futura
dos Vereadores Marcelo e Jossandro, que isenta do IPTU as casas atingidas pelas
águas da enchente. Em seguida, registrou ser favorável ao Projeto de Lei n.º 38,
destacando que entende o voto contrário do Ver. Jossandro, por ter sido quem
propôs a diminuição dos índices na administração passada e esse ato não vai
resolver a questão, apenas poderão estar dificultando alguma ação do Governo que
terá que vir para a Câmara, importa desburocratizar as coisas. Com relação ao
desvio no asfalto, frisou que precisam parabenizar os envolvidos, principalmente o
Prefeito Adroaldo que se expôs mais, o importante é que resolveu, pois estávamos
praticamente ilhados. Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das
Sessões, Nova Palma, 19 de outubro de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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