ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 20.10.2014
ATA Nº 33/2014
Aos vinte dias do mês de outubro 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, João Alberto
Ghisleni, Jossandro Marion, Júlio Della Méa, Marcelo Ferraz, Marta Dalla
Favera, Odilo Stefanello e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto
os trabalhos, cumprimentou os presentes, registrando a presença dos ExVereadores Dário Facco e Gilson Descovi, e determinou a leitura da Ata n.º
32/2014, da Sessão Ordinária realizada dia treze de outubro de dois mil e quatorze,
aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário Ver. Jossandro Marion
leu Of. n.º 344/2014 – SUP/GAB – METROPLAN – autorizando o Executivo
Municipal a dar a ordem de início dos serviços de execução da obra asfáltica na
cidade; Convite do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para o XI Encontro de
Aposentados e Pensionistas Rurais de Nova Palma/RS; Pedido de Licença do Ver.
Odilo Stefanello, para tratar de interesse particular por trinta dias, a contar de 1º
de novembro, sendo aprovado por unanimidade. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE fez uso da Tribuna o Ver. MARCELO FERRAZ. Fez um breve
comentário sobre o crescimento e fortalecimento do PDT nessas eleições, e
destacou que o Presidente Romildo Bolzan Junior, Presidente Estadual do Partido,
foi eleito o Presidente do Grêmio. Solicitou a Administração que informe a renda
obtida com a Feira Municipal, sendo que foram repassados cento e vinte mil reais
a ACIS, para auxiliar na realização da mesma. Em aparte, Presidente Tiago Uliana
informou que o Presidente a ACIS, Adriano Vestena, virá a Câmara para uma
prestação de constas aos Vereadores, e assim darem um respaldo a comunidade.
Continuando, Ver. Marcelo destacou que a audiência pública de hoje foi
proveitosa, onde o Secretário de Finanças Pedro passou as informações
necessárias, mas reforçou que sua preocupação é se realmente os empresários irão
se instalar no Distrito Industrial, lamentando a pouca participação da comunidade
na audiência. Pediu esclarecimentos, pois recebeu reclamações de servidores do
parque de máquinas, de ter uma máquina atirada, com peças sendo retiradas para
colocarem em outras e a administração alega não ter dinheiro para o conserto da
mesma. Em seguida, se manifestou o Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO.
Reportou-se ao evento Vereador por Um Dia, realizado nesta Casa, parabenizando
o Presidente da Câmara, os professores e, em especial, os alunos da Escola
Tiradentes, pelo papel que desempenharam. Destacou que alguns alunos
empolgaram pela maneira que se portaram na Tribuna, encantando os presentes.
Frisou ser importante incentivá-los a despertar neles o interesse pela política, pois
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poderão ser as futuras autoridades. Comentou sobre a palestra realizada no
auditório da CAMNPAL, com o palestrante Marco Antonio Peruzzato, dentro dos
eventos da Primeira Semana da Câmara, destacando que foi proveitosa,
considerando importante ouvir uma pessoa preparada e com conhecimento. O
palestrante mostrou que na vida tudo é uma negociação, tanto na vida pessoal
como profissional, fazendo todos refletirem que muitas vezes se cobra do outro e
não se olha para si próprio. No ESPAÇO DE LÍDERES, se manifestou o Ver.
EXPEDITO LIBRELOTTO. Registrou ter ficado decepcionado com a pouca
participação da comunidade na palestra, pela grandeza da mesma. Reportou-se ao
projeto de lei, que trata do financiamento para obras no Distrito Industrial,
destacando que sabe da preocupação dos colegas com o endividamento, mas pelas
explicações do Prefeito e do Secretário de Finanças e pelas necessidades, possam
concluir a votação, que é necessária para as pessoas interessadas lá se instalarem.
Frisou que o município está cumprindo seus compromissos, pedindo aos colegas
para pensarem com carinho, consultar suas bases e darem um voto de confiança a
Administração, sendo importante um distrito fora do perímetro urbano. Em
seguida, fez uso da palavra o Ver. JOSSANDRO MARION. Solidarizou-se com as
comunidades do município atingidas pelo temporal do final de semana. Pediu ao
Executivo que informe a dotação orçamentária do projeto de lei 62/2014.
Parabenizou o Presidente Tiago e a Casa pela realização do evento Vereador por
Um Dia, destacando ter sido gratificante. Registrou que a Bancada do PMDB é
favorável ao projeto de lei n.º 59/2014, que será apreciado na sessão de hoje. Na
Ordem do Dia, foi apreciado o Projeto de Lei do Executivo n.º 59/2014 - LDO,
aprovado por unanimidade, com seus pareceres. No Espaço das Explicações
Pessoais se manifestou o Ver. João Alberto Ghisleni. Elogiou a estrutura que se
pretende colocar no terreno adquirido para o distrito industrial, que teve a
aprovação dos Vereadores, sendo importante a estruturação para sua finalidade.
Pediu ao Ver. Expedito, Líder do Governo, que sugira ao Executivo, a colocação
de telhas romanas natural nas choupanas existentes no Balneário, como existe no
Clube Dores, em santa Maria. Registrou que não pode se fazer presente no evento
Vereador por Um Dia, mas em contato com pessoas que estiveram, houve uma
revolução dos jovens em relação à política. Externou seus cumprimentos ao
Presidente Tiago pela iniciativa e a Casa pela realização, destacando que a
comunidade se surpreendeu. Também considerou maravilhosa a palestra e
solicitou correspondência, em nome da Casa, parabenizando professores e alunos
da Escola Tiradentes pelo êxito. Em seguida, se manifestou a Ver.ª Marta Dalla
Favera. Reportou-se a audiência pública realizada antes da sessão, destacando ter
sido uma das que solicitou, mas lamentou a falta de participação da comunidade.
Frisou ser favorável ao projeto de lei que autoriza o financiamento, pois confia no
Secretário de Finanças e no Prefeito, sendo importante para o progresso do
município. Registrou sentir orgulho pela liberação para início da obra asfáltica na
cidade, pela METROPLAN. Destacou que a Administração está atendendo vários
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de seus pedidos de calçamento, mas é preciso o concertar alguns buracos
existentes. Parabenizou o Presidente Tiago pela realização da Semana da Câmara,
destacando que ficou feliz com a palestra sobre a arte de negociar, com o
palestrante Marco Antonio Peruzzato, que falou ser importante saber que, ceder
não é perder, destacando que precisava ouvir coisas que lá foi falado. Também
parabenizou as Servidoras da Casa pelo trabalho realizado nos eventos da Semana
da Câmara. Continuando, Ver. Marcelo Ferraz cobrou o Executivo por não ter
enviado a resposta de alguns pedidos de informações dentro do prazo dos trinta
dias, pedindo que o mesmo seja comunicado. Parabenizou a comunidade de Novo
Paraíso, pela brilhante organização das Olimpíadas Rurais, demais comunidades
que participaram e a Emater, na pessoa do Jaci e demais funcionários.
Concluindo, o Presidente Ver. Tiago Uliana agradeceu as palavras proferidas
pelos colegas Vereadores, em relação à Primeira Semana da Câmara,
compartilhando com todos e agradeceu a Escola Tiradentes, ACIS e Secretaria da
Saúde, que também colaboraram, para o êxito do evento e espera que tenha
continuidade. Antes de encerrar, pediu aos colegas Vereadores para permanecerem
na Casa, para uma reunião. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
presente Sessão Ordinária. Sala das Sessões, Nova Palma, 20 de outubro de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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