ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 27.04.2015
ATA Nº 11/2015
Aos vinte e sete dias do mês de abril 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 10/2015,
da Sessão Ordinária realizada dia treze de abril de dois mil e quinze, aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu Of.
Gab. Pref. n.º 139/2015 – Balancete das receitas e despesas do mês de março de
2015; Of. Gab. Pref. n.º 140/2015 – Comunicando o período de férias do Prefeito
Municipal; Of. Gab. Pref. n.º 147/2015 – Resposta referente ao Pedido de
Informações da Proposição n.º 14/2015; Of. Gab. Pref. n.º 148/2015 – Resposta
referente ao Pedido de Informações da Proposição n.º 15/2015; Of. Cir. n.º
02/2015 - Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul e Convite da Coordenação da
Comunidade Nossa Senhora do Caravaggio. À Mesa, foram apresentados: Do
Executivo Municipal: Projeto de Lei nº 19/2015: Autoriza o Município de Nova
Palma a assumir, mediante convênio, trecho de estrada. Projeto de Lei nº
20/2015: Autoriza contratação temporária de excepcional interesse público. Do
Legislativo Municipal: Do Ver. Marcelo Ferraz: Proposição n.º 28/2015:
Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de
Obras e Trânsito, providencie a colocação de algumas cargas de cascalho, para
levantar o terreno ao redor da igreja, na comunidade de São Francisco.
Proposição n.º 29/2015: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria de Obras e Trânsito, providencie o patrolamento da estrada
de Bom Retiro, passando pela comunidade da Salete, até o corredor de Hélio
Zavagna. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o
Ver. ODILO STEFANELLO. Cumprimentou os presentes e reportou-se ao
assunto da estrada do cerro, muito questionado o motivo do serviço de reabertura
ter parado. Lembrou que houve denúncia, senão o serviço já estaria concluído.
Ressaltou que os denunciantes já estão culpando outros, considerando pessoas que
não torcem pelo município. Lembrou que alguns Vereadores consideraram alto o
valor para construção da ponte no Distrito Industrial, mas num comparativo que
fez, poderiam construir várias com os recursos perdidos da Usina, que em quatro
anos, totalizariam quase três milhões de reais, recursos que poderiam recapear
todas as ruas da cidade. Agradeceu o trabalho desta administração, que conseguiu
reverter cinquenta por cento do valor dos recursos da Usina. Comentou que, já se
cogita nomes para a próxima eleição, frisando ser importante colocar pessoas que
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trabalhem por Nova Palma. Em seguida, se manifestou a Ver.ª MARTA DALLA
FAVERA. Cumprimentou os presentes e reportou-se ao projeto de lei n.º 18,
destacando que buscou informações junto às servidoras Eleni e Flávia, que
explicaram o mesmo. Destacou ser a relatora e registrou alguns tópicos
importantes, pois o projeto é a nível de Brasil, mas adequado com a realidade do
município. Continuando, pediu envio de ofício parabenizando o Grupo de Terceira
Idade Paz e Alegria, pela brilhante festa no dia de ontem. Também parabenizou os
demais grupos que participaram e a rainha da terceira idade da Quarta Colônia
Valnilda Manfio. Registrou que foi procurada pelo Presidente do Sindicato dos
Servidores, Sr. Beto Redin, que colocou estar quase pronta a sede dos Servidores
no terreno do Distrito Industrial, solicitando uma contribuição dos Vereadores.
Agradeceu o Secretário Narciso e equipe, que atendeu seus pedidos e parabenizou
o mesmo pelo brilhante trabalho nas estradas, apesar das dificuldades. Após, fez
uso da Tribuna o Ver. MARCELO FERRAZ. Cumprimentou os presentes e
reforçou o pedido para colocação de luminária pública na rótula de Novo Paraíso,
proximidades da propriedade do Sr. Darci Pigatto. Justificou seus pedidos de
providências, destacando a importância da realização dos mesmos. Com relação às
colocações do Ver. Odilo, ressaltou que a administração não consegue digerir uma
denúncia, enquanto que a anterior respondeu duzentas e quarenta e três e se as
pessoas que denunciam não gostam do município, então o atual Vice-Prefeito não
gosta, porque foi ele quem fez a maioria das denúncias, na época do Prefeito
Elder. Considerou a maior vergonha, quando responderam o processo de cassação,
que foi assinado pelo atual Vice-Prefeito. Quanto aos recursos da usina, ressaltou
que confiaram nos advogados, pois é quase um júri popular, alertando que podem
perder ainda mais com a nova lei. Continuando, se manifestou o Ver. JOÃO
ALBERTO GHISLENI. Cumprimentou os presentes e registrou que esteve em
contato, na sexta-feira que passou, com as irmãs do Hospital, onde ficou sabendo
que não havia sido feito a assinatura do convênio com o Estado, em relação à
contratualização. Hoje pela manhã entrou em contato com o Dr. Rogério, da
Secretaria de Saúde do Estado, onde o mesmo disse que o contrato estava pronto
desde o dia dezoito, ficando surpreso que ainda não tinha sido assinado, mas ficou
de confirmar a data da assinatura. Com relação à homenagem que o partido do
PMDB pretende fazer ao ex-Senador Pedro Simon, destacou que aguardarão o
retorno do Ver. Tiago, com relação à data mais apropriada para o mesmo.
Solicitou, a pedido de pessoas que caminham no estádio, que seja melhor
distribuído o pó de brita colocado no local. Com relação à medalha de ouro, que o
Instituto Tiradentes lhe concedeu, como Vereador mais atuante no município,
destacou ser uma honra, não desmerecendo o título, abre mão de receber, pois se
soma as dificuldades financeiras do município. Continuando, destacou que o
Clube Novapalmense, assim como o Guarani, estão envolvidos na valorização e
desenvolvimento da juventude, para dar uma chance no esporte contra as drogas.
Registrou que, na quinta-feira, iniciaram a participação das crianças no
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campeonato regional de futebol de salão, e na próxima quinta-feira, receberão
equipes das Dores, de Santa Maria, no ginásio municipal, para uma grande
competição. Fez um alerta aos pais, que não larguem seus filhos nas mãos dos
outros, sendo importante assistir e acompanhá-los. Finalizando o espaço, fez uso
da Tribuna o Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou os presentes e registrou
sobre a reunião do Poder Legislativo da Quarta Colônia, em Faxinal do Soturno,
onde participou juntamente com os Vereadores João Alberto e Valdemir, para
tratar sobre as demandas que serão defendidas na marcha dos Vereadores, nos dias
dezessete e dezoito de junho, em Porto Alegre. Ficou definido que, somente três
demandas individuais serão pleiteadas, sendo elas: a liberação de recursos para
equipamentos de vídeo monitoramento, de cem mil reais, da consulta popular;
liberação da consulta popular para conclusão do Centro Cultural, de duzentos mil
reais; conclusão da pavimentação asfáltica, que liga Nova Palma a Pinhal Grande.
Como demanda regional, será defendida a construção da barragem no Rio
Soturno, do PAC 2. Também elogiou o Secretário de Obras Narciso, destacando
ser uma das secretarias mais difíceis de administrar, sendo impossível
humanamente e financeiramente manter todas as estradas e entradas de
propriedades em condições o ano todo. Frisou ser justo os pedidos dos Vereadores
para melhorias nas estradas e é testemunha que o Secretário sempre dá retorno e
procura resolver dentro do possível, merecendo o reconhecimento. Agradeceu os
colegas Vereadores pelo entendimento na reunião das Comissões, em votar o
projeto solicitando a contratação de um professor de educação física e destacou
que buscará mais informações em relação ao projeto que trata do convênio com o
DAER. No ESPAÇO DE LÍDERES, não houve inscritos. Na Ordem do Dia foram
apreciados: Projeto de Lei n.º 18/2015 e Projeto de Lei n.º 20/2015 – Regime de
Urgência, aprovados por unanimidade, com seus respectivos pareceres. No
Espaço das Explicações Pessoais, fez uso da palavra o Ver. Marcelo Ferraz.
Parabenizou a equipe de veteranos do município, que ficou campeã, em Dona
Francisca, e a equipe de veteranos, quarenta anos, campeã em Agudo, destacando
que isso mostra o trabalho das administrações. Ressaltou que nos quatro
interseleções que participaram este ano, ficaram campeões, parabenizando o
município, atletas e o Coordenador de esportes Calu. Fez suas as palavras dos
Vereadores Tiago e Marta, com relação ao Secretário Narciso, que sempre tem
atendido seus pedidos e parabenizou o servidor Camargo, pelos trabalhos
realizados, destacando que no dia de ontem, quando solicitado, prestou todo
atendimento necessário no estádio municipal. Concluindo, o Presidente Ver.
Expedito Librelotto agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 27 de abril de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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