ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 23.02.2015
ATA Nº 03/2015
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro 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 determinou a leitura da Ata n.º 02/2015,
da Sessão de Instalação da Terceira Sessão Legislativa e Posse da Mesa Diretora,
realizada dia dezesseis de fevereiro de dois mil e quinze, aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu o Of.
Gab. Pref. n.º 66/2015 – Balancete das receitas e despesas do Município, referente
ao mês de janeiro de 2015; Of. Gab. Pref. n.º 57/2015 – Indicando o Ver. Tiago
Uliana para ser o Líder do Governo na Casa; Ofício do PMDB, informando o Ver.
Jossandro Marion o Líder da Bancada do PMDB. Of. Circular 2282/2015
MS/SE/FNS - Notificação quanto à liberação de recursos/Ministério da Saúde. À
Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º
10/2015: Autoriza o Poder Executivo Municipal conceder auxílio à Entidade
Cultural. Projeto de Lei n.º 11/2015: Dispõe sobre o reparcelamento e
parcelamento de débitos do Município de Nova Palma/RS com seu Regime
Próprio de Previdência Social – RPPS. Do Legislativo Municipal: do Vereador
Júlio Della Méa: Proposição n.º 02/2015: Indicação: Que o Executivo
Municipal estude a possibilidade de construir uma academia ao ar livre, na
comunidade de Vila Cruz. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso
da Tribuna o Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou os presentes e registrou
assumir a liderança do Governo na Casa, agradecendo a confiança do Prefeito
Municipal, pela indicação. Ressaltou ser uma responsabilidade fazer esse elo de
ligação do Governo Municipal com os Vereadores, se colocando a disposição dos
colegas e da comunidade, para levar as reivindicações e sugestão. Destacou que
saberá ouvir as críticas construtivas e fundamentadas, respeitando a opinião de
todos. Agradeceu aos elogios e parabenizações que recebeu dos colegas, na sessão
passada, ficando feliz, pois procurou atuar da melhor forma possível. Sugeriu aos
colegas para se reunirem mensalmente com o Prefeito, que já se colocou à
disposição, para colocar o andamento dos trabalhos da Administração,
convidando, se necessário, os Secretários Municipais, para uma maior
aproximação com a Casa. Pediu aos colegas a colaboração e entendimento na
aprovação dos três projetos de lei analisados na reunião das comissões. Em
seguida, se manifestou a Ver.ª MARTA DALLA FAVERA. Cumprimentou os
presentes e registrou o pedido do Padre Vitor Hugo, da Arquidiocese de Santa
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Maria, que trabalha na prevenção e educação sobre drogas, para que a Casa
designe um evento, audiência pública ou outro, para iniciarem o projeto, que é
sem custos. Ressaltou que Sua Excelência está ao lado das entidades filantrópicas
de todas as igrejas, questionando por que o Governo não faz sua parte, falando
mais na prevenção e despertando a sociedade para o perigo das drogas e
recuperação dos envolvidos nesse malefício. Lembrou que a Escola Cândida Zasso
faz um bom trabalho na prevenção, parabenizando a direção e professores, mas
precisam de muito mais. Pediu que a Mesa Diretora da Câmara pense com carinho
e que nesse evento se convide todas as entidades de cidade e interior para
participarem, assim como os pastores da Igreja Quadrangular e Assembleia de
Deus. Após, se manifestou o Ver. MARCELO FERRAZ. Cumprimentou os
presentes e registrou ser favorável aos projetos de lei do Executivo n.ºs 06, 07 e
09, que serão apreciados. Considerou delicado o projeto de lei n.º 11, lembrando
que a situação do país é preocupante e hoje, na audiência pública, a contadora
Gicelda informou a situação do município, com vários recursos que não se
concretizaram, destacando ser preciso unir forças e pedir aos Deputados ajuda na
vinda desses recursos. Lembrou que na Administração passada, em certa ocasião,
devido à situação financeira do município, o Prefeito também deixou de repassar
os recursos para Fundo de Aposentadoria dos Servidores, e posteriormente fez o
pagamento. Destacou não ser contra o projeto n.º 11, mas a oposição sugere que
seja alterado o prazo de pagamento, para que a dívida, com o Fundo de
Aposentadoria, seja pago ainda nesta Administração, solicitando ao Líder do
Governo, Ver. Tiago, para conversar com Secretário de Finanças a possiblidade de
redução das parcelas, pois o município já tem vários financiamentos. Concluindo,
fez uso da Tribuna o Ver. JÚLIO DELLA MÉA. Cumprimentou os presentes e
parabenizou o Presidente Expedito pelo sonho realizado e merecedor, colocandose a disposição. Também parabenizou o ex-Presidente Tiago pelo trabalho
realizado, ressaltando ser fundamental a continuidade da união na Casa. Justificou
seu pedido para a comunidade de Vila Cruz, destacando ser uma solicitação de
várias mulheres, pode ser menor para não se tornar caro. Informou que existe um
terreno da Escola, que não está sendo ocupado, mas é preciso ver a passibilidade
de cedência por parte do Estado. Pediu melhorias da estrada de Linha Cinco, que
se encontra precária, assim como em outros locais. No ESPAÇO DE LÍDERES,
não houve inscritos. Na Ordem do Dia foram apreciados os Projetos de Lei do
Executivo n.ºs 06/2015, 07/2015 e 09/2015, aprovados por unanimidade, com
seus respectivos pareceres. No Espaço das Explicações Pessoais, também não
houve inscritos. Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova
Palma, 23 de fevereiro de 2015.
Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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