ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 27.10.2014
ATA Nº 34/2014
Aos vinte e sete 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 e determinou a leitura da Ata n.º
33/2014, da Sessão Ordinária realizada dia vinte de outubro de dois mil e
quatorze, aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário Ver. Jossandro
Marion leu Of. Gab. Pref. n.º 388/2014 – Atendendo Pedidos de Informações; Of.
Gab. Pref. n.º 389/2014 – Convite para Audiência Pública/Passeios Públicos;
Convite do Centro de Atenção Psicossocial AD Regional – XXI Semana
Interamericana da Água; Resolução de Mesa n.º 04/2014, instituindo Turno Único
na Câmara Municipal; Pedido de Licença do Ver. Jossandro Marion, para tratar
de interesse particular por trinta dias, a contar de 10 de novembro, sendo aprovado
por unanimidade. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal:
Projeto de Lei n.º 63/2014: Autoriza o Poder Executivo abrir crédito especial.
Projeto de Lei n.º 64/2014: Reestrutura o Plano Municipal de Educação e dá
outras providências. Do Legislativo Municipal: Do Ver. Júlio Della Méa:
Proposição n.º 53/2014: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria competente, providencie, na Linha dos Facco, a construção
de um mata-burro, que dá acesso às propriedades dos Senhores João Marconi e
Vitélio Baptaglin e a colocação de bueiros, em frente à capelinha. No ESPAÇO
DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. ODILO
STEFANELLO. Manifestou-se favorável ao projeto de lei que solicita
autorização para financiamento, destacando que os juros estão dentro das normas.
Registrou que a sessão vereador por um dia serviu de incentivo a muitos alunos,
que demonstraram interesse para o próximo ano, sendo uma gratificação para os
Vereadores. Finalizou, destacou que sentirá saudades nos trinta dias que ficará
licenciado. Em seguida, se manifestou o Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO.
Reportou-se a eleições do dia de ontem, destacando que Nova Palma demonstrou
civilidade e comportamento exemplar. Parabenizou a Presidente Dilma pela
reeleição, mesmo não tendo sido seu voto, espera que faça um bom trabalho e não
deixe os municípios no esquecimento, dando o apoio e suporte necessário.
Parabenizou a Bancada do PMDB, pela eleição do candidato a governador, com
uma votação impressionante, espera que os colegas sejam os representantes na
ligação entre Executivo e Estado, na conquista de verbas. Respondendo o
questionamento do Ver. Marcelo da sessão passada, registrou que apenas a
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retroescavadeira foi descartada, pois não comporta mais fazer o conserto e foi
retirado apenas uma peça, máquina esta que irá a leilão. Em contato com o Sr.
Prefeito, o mesmo informou que aguardam um recurso da Assembleia Legislativa,
sendo que a ACIS já devolveu dezoito mil reais a Administração e nos próximos
dias virá à Câmara para uma prestação de constas, sobre a Feira Municipal.
Referente ao pedido da Ver.ª Marta, de concertos de buracos nas ruas da cidade,
informou que, onde será colocado o asfalto, não farão o conserto e os demais
pontos será feito um quebra galho, para poderem fechar o caixa no final do ano.
Informou que, nessa semana, iniciarão as melhorias no balneário, com abertura dia
quinze de novembro. Quanto à sugestão do Ver. João Alberto, para colocação de
telhas romanas, informou que este ano colocarão capim nos quiosques do
balneário, deixando para o próximo ano elaborarem um projeto melhor.
Continuando, se manifestou o Ver. MARCELO FERRAZ. Parabenizou os
Vereadores do PMDB pelas eleições de ontem, destacando que ajudou fazer
campanha por considerar a melhor proposta, assim como fez em dois mil e dez,
junto à campanha do PT, e continuará até o final do governo Tarso, pois veio
muitas coisas para o município. Também defenderá a administração do
Governador Sartori, destacando que o Estado precisava dessa mudança, pena que
o Brasil não teve. Ressaltou que, pela primeira vez, votou num partido de direita a
nível Federal e o candidato Aécio, que tinha melhor proposta, não foi o vencedor.
Torce pela Presidente Dilma fazer um bom mandato, parabenizando os partidos
vencedores nas eleições e espera que o município seja beneficiado com recursos.
Lembrou ter sido favorável a compra do terreno para o distrito industrial, por ser
de extrema importância, mas será contrário ao projeto para o financiamento da
ponte, que será construída naquele local, apresentando algumas questões que o
preocupam, como: as condições do maquinário da Prefeitura, que segundo
servidores, outras máquinas estão em más condições e a resposta é que não se tem
dinheiro para a manutenção; continuam as reclamações do posto de saúde pela
falta de remédios, embora tenha melhorado o atendimento; os agricultores
reclamando das estradas e sem horas máquinas; a partir de dois mil e dezesseis,
quase todos os municípios perderão recursos de usina, devido nova lei e empresas
no município reclamando que não estão recebendo ou receberam atrasados. Sabe
que a ponte é de grande importância para o progresso do município, mas pelos
motivos apresentados votará contrário. Finalizando o espaço, fez uso da Tribuna o
Ver. JOÃO ALBERTO GHISLENI. Reportou-se a audiência pública que será
realizada no dia de amanhã, com relação aos passeios públicos, destacando ter
sido inquerido por dois empresários, que trabalham no ramo do basalto e cobraram
posicionamento, pois irão padronizar as calçadas com pedras de concreto. Frisou
ser importante analisarem, registrando que sugeriu aos mesmos, que participassem
da audiência pública, para defenderem seu produto. Registrou sua preocupação
com a erosão que está ocorrendo próxima ao asfalto, divisa com a propriedade do
Vice-Prefeito Adalberto Piovesan, pedindo ao Líder do Governo entrar em contato
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com o Prefeito, para uma análise da situação. Fez suas as palavras do Ver.
Expedito Librelotto, com relação à eleição da Presidente Dilma e as do Ver.
Marcelo, em relação a não eleição do candidato Aécio, considerando não ter
perdido seu voto, apenas investiu pela primeira vez. Quanto à preocupação dos
colegas da ligação do futuro Governo Sartori com o município, registrou que hoje,
pela manhã, após ter enviado mensagem ontem à noite, recebeu o retorno do
Governador eleito, onde ele agradece o acolhimento carinhoso que foi recebido
em Nova Palma, quando aqui esteve. Destacou que saberão fazer essa ligação
necessária com o Governador eleito, pois o quê interessa é o bem do município.
No ESPAÇO DE LÍDERES se manifestou o Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO.
Registrou ter ouvido atentamente a preocupação do Ver. Marcelo, com relação às
finanças e o maquinário do município, destacando que todas as máquinas estão
trabalhando, sendo que a única parada irá a leilão. Ficou surpreso com a
informação de atrasos de pagamentos, mas se informará a respeito do assunto.
Com relação às calçadas, reconheceu ser procedente a preocupação do Ver. João
Alberto, ressaltando que será discutido com a comunidade, na audiência pública
de amanhã, a melhor alternativa, citando o exemplo de Dona Francisca, que ficou
muito bonito, com calçadas padronizadas. Em seguida, se manifestou o Ver.
JOSSANDRO MARION. Em nome da bancada do PMDB, agradeceu o apoio dado
ao candidato Sartori, eleito governador do Estado, destacando que se espera a
retomada do caminho do crescimento do Estado do Rio Grande do Sul. Registrou
a preocupação de alguns pais de alunos que usam o transporte escolar, da Linha do
Soturno, de que os filhos estão chegando a suas casas às treze horas ou mais,
pedindo ao Líder do Governo levar até a Secretaria de Educação o problema,
sendo que eles aguardam até que se faça outra linha. Sugeriu que seja revista à lei
que instituiu a cobrança de ônibus que frequentam o balneário, devido muitos
empresários terem reclamado, por serem abordados antes de entrarem na cidade e
pelo valor excessivo cobrado. Parabenizou a Secretaria de Obras pelo serviço que
está sendo feito na Linha dos Pegoraro e agradeceu os colegas que autorizaram seu
pedido de licença. Registrou que partido do PMDB orientou votarem contrário ao
projeto de lei que autoriza financiamento, pois preocupa a questão do
endividamento do município e de não atender todos os projetos que dependem de
contra partida. Frisou ser um fato verídico a perda de ICMS, nos municípios onde
é gerada a energia. Na Ordem do Dia, foi apreciado o Projeto de Lei do
Executivo n.º 62/2014, aprovado com cinco votos favoráveis, tendo três votos
contrários, dos Vereadores Valdemir Rossato, Marcelo Ferraz e Jossandro Marion.
No Espaço das Explicações Pessoais se manifestou o Ver. Júlio Della Méa.
Justificou seu pedido de providências, destacando a importância do mesmo.
Convidou a todos para participarem da Festa e Romaria Nossa Senhora da Saúde,
no próximo domingo, em Vila Cruz. Parabenizou o PMDB pela eleição do
candidato Sartori, que passou muita simplicidade. Frisou que não se aguenta mais
ouvir tantas promessas, sendo preciso mudança, sem fazer diferenças entre os
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municípios e ajudar independente de partido. Concluindo, o Presidente Ver. Tiago
Uliana parabenizou o PMDB pela vitória no governo do Estado, desejando que o
governador eleito tenha a coragem e competência para mudar o cenário do Estado.
Registrou que seu voto foi nos candidatos Sartori e Aécio, e espera que os eleitos
olhem com carinho especial para os municípios. Também parabenizou o PT pela
vitória da Dilma, mas acha importante a alternância de poder. Agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova
Palma, 27 de outubro de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
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