ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 29.02.2016
ATA Nº 03/2016
Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, 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, 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 02/2016,
da Sessão Ordinária realizada dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezesseis,
aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto
Ghisleni leu Of. n.º 01/2016 PDT – Indicando o Ver. Marcelo Ferraz para ser o
Líder da Bancada do PDT na Casa; Of. n.º 01/2016 PMDB – Indicando o Ver.
Jossandro Marion para ser o Líder da Bancada do PMDB na Casa; Convite da
Comunidade Evangélica Luterana de Caemborá. À Mesa, foram apresentados: Do
Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 02/2016: Regime de Urgência:
Autoriza o Poder Executivo abrir crédito suplementar com recursos oriundos do
Ministério da Integração Nacional. Projeto de Lei n.º 03/2016: Autoriza o Poder
Executivo abrir crédito suplementar com recursos oriundos do Ministério da
Saúde. Projeto de Lei n.º 04/2016: Regime de Urgência: Autoriza o Poder
Executivo Municipal a receber imóvel em doação. Do Legislativo Municipal: Do
Vereador Marcelo Ferraz: Proposição n.º 10/2016: Pedido de Providências:
Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Trânsito,
providencie: - Um redutor de velocidade na rua que vai da Escola Municipal
Prof.ª Cândida Zasso até a Durabile; - Conserto do calçamento na esquina das
ruas Raul Pilla e João Paulo I, em frente à residência do Sr. Fernando Cassol; Conserto do calçamento na Rua Raul Pilla, em frente à residência do Sr. Antônio
Mello; - Conserto do calçamento na Av. Dom Érico Ferrari, na entrada da
cidade; - Conserto do calçamento na Rua Frederico Librelotto, em frente à
residência do Sr. Rogério Passos. Proposição n.º 11/2016: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e
Trânsito, providencie a retirada dos entulhos, galhos e areia, acumulados desde a
última enchente, na Rua Barracão. Proposição n.º 12/2016: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente,
providencie a limpeza no pátio da antiga fábrica de massas, bem como a retirada
dos animais que lá se encontram. Do Vereador Jossandro Marion: Proposição
n.º 13/2016: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria de Obras e Trânsito, providencie a recuperação das seguintes
estradas: - Linha dos Pegoraros – Novo Paraíso; - Da ponte do Rio Bugre,
propriedade do Sr. Mari Osmari, até o Caemborá, com atenção especial da
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propriedade do Sr. Josemir Lago até o Sr. Vitorino Scapin; - Gramado, até a
propriedade do Sr. Roberto Carlos Pereira; - Linha Três, desde a encruzilhada de
Linha Duas até a estrada geral de Linha Cinco; - De Novo Paraíso a Vila Cruz.
Proposição n.º 14/2016: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal,
através da Secretaria competente, recupere parte da cobertura do Estádio
Municipal Padre Burmann. Proposição n.º 15/2016: Pedido de Providências:
Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, substitua as placas
delimitadoras de velocidade indicando 40 Km/h para 30 Km/h, previsto no Plano
Diretor, Art. 140. Proposição n.º 16/2016: Pedido de Informações: Que o
Executivo Municipal informe se o município está aplicando IPTU Progressivo,
previsto na Lei Federal n.º 10.257/2001 e Plano Diretor – Lei n.º 1.350/2010, aos
imóveis que não realizam a função social. Proposição n.º 17/2016: Pedido de
Informações: Que o Executivo Municipal informe qual a situação do projeto de
saneamento na cidade, junto ao Governo Federal. Dos Vereadores Jossandro
Marion e João Alberto Ghisleni: Proposição n.º 18/2016: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e
Trânsito, providencie o patrolamento da estrada da Salete, iniciando na cidade
até ERS 149, atendendo um pedido dos moradores. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. ODILO STEFANELLO.
Cumprimentou os presentes e desejou que continuassem com o bom entendimento
na Casa. Em seguida, convidou a todos para prestigiarem a festa da Terceira
Idade, na comunidade de São Francisco, no próximo domingo e desejou um bom
trabalho para todos no decorrer do ano. Em seguida, se manifestou o Ver.
MARCELO FERRAZ. Cumprimentou os presentes e registrando a importância
da imprensa presente na Casa. Continuando, justificou seus pedidos, destacando
que, como haverá licitação para recuperação de calçamentos, procurou fazer
alguns pedidos. Ressaltou que, devido ao fluxo de veículos e carga pesada, com
muitas crianças que brincam no local, é necessário o redutor de velocidade na rua
que vai em direção a Durabile. Colocou a preocupação dos moradores próximos à
antiga fábrica de massas, pelo acumulo de lixo no local, e também grande
quantidade de gatos no local, sendo importante tomarem providências. Com
relação ao pedido na Rua Barracão, destacou ter entulhos da época da enchente,
sendo preciso o recolhimento, assim com é preciso fazer a poda de galhos.
Lembrou ter feito pedido sugerindo a não cobrança de IPTU aos moradores
atingidos pelas enchentes, frisando que a Administração passada isentou por dois
anos o imposto daqueles proprietários. Concluindo, fez uso da Tribuna o Ver.
JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os presentes e parabenizou o Sr.
Ditmar Strahl, pelo trabalho frente a OAB na Quarta Colônia, pois como
acadêmico do curso de Direito da Antônio Meneghet Faculdade, destacou que
sabe o quanto o mesmo se empenhou para trazer bons palestrantes para a formação
qualificada dos acadêmicos, citando alguns nomes. Solicitou que a Câmara envie
um voto de congratulações ao Delegado Emerson Wendt, que assumiu a Chefia da
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Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, ressaltando ser importante valorizar
o trabalho com destaque na área do narcotráfico e crime cibernético. Justificou
seus pedidos de providências, solicitando atenção especial a estrada da Linha dos
Pegoraros, em Novo Paraíso, muito danificada com as enchentes, assim como a
estrada da comunidade da Salete. O pedido para recuperação de parte do coberto
do estádio, justificou ser devido a uma ventaria ter danificado o mesmo. Com
relação ao pedido de informações sobre o saneamento na cidade, destacou ser para
conhecimento, pedindo para incluir a palavra básico no pedido, sendo importante
intervir na liberação dos recursos, que é bem expressivo, lembrando que parte do
esgoto vai para o rio que corta a cidade. No ESPAÇO DE LÍDERES, fez uso da
palavra o Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou os presentes e reportou-se ao
projeto de lei n.º 01, destacando que o Executivo fez as correções solicitadas, para
manutenção do Convênio com o CPG. Registrou que o pedido de abertura de
crédito suplementar solicitando urgência, são recursos do Ministério da Integração
Nacional, para realização da obra na ponte em Caemborá, danificada pelas
enchentes, destacando que será feito o processo licitatório, mesmo não havendo
obrigatoriedade. Em relação ao projeto de lei n.º 4, que trata da doação de terreno,
para obra no Comércio, explicou que no momento da lavratura se constatou que a
matrícula não possuía INCRA e ITR, exigido pela Caixa Federal, mas com a nova
lei e matrícula atualizada, se dará continuidade a realização da obra. Registrou que
buscará o cronograma de recuperação de calçamento, registrando que a CORSAN
fez alguns reparos. Com relação ao pedido do Ver. Jossandro, com relação à Rua
Almirante Barroso, colocou que a mesma está incluída nas melhorias. Também
buscará, junto ao Secretário de Obras, o cronograma de recuperação das estradas,
registrando estrarem com problemas em duas patrolas, mas já está sendo
providenciado o conserto e levará os pedidos ao conhecimento do Secretário e do
Prefeito. Em seguida, se manifestou o Ver. JOSSANDRO MARION. Pediu para ser
desconsiderado o pedido de recuperação da estrada de Novo Paraíso, pois o
serviço foi feito no dia de hoje. Em relação ao pedido de informações relativo ao
IPTU progressivo, ressaltou ser uma preocupação, pois muitos imóveis, no centro
da cidade, não estão tendo a sua verdadeira finalidade social, com proprietários
sem interesse de fazer alguma obra ou comercializar, lembrando que uma Lei
Federal obriga a cobrança do referido imposto. Parabenizou o Ver. Expedito pela
realização de um loteamento, dando opção as pessoas para uma área de moradia.
Registrou que na parte da manhã de hoje, fez um estudo no Plano Diretor, onde
consta que o limite de velocidade no perímetro urbano é estabelecido de trinta
quilômetros por horas, mas as placas existentes são de quarenta quilômetros por
hora, solicitando o atendimento de seu pedido Na Ordem do Dia foram
apreciados os Projetos de Lei do Executivo n.ºs 01/2016, 02/2016 e 04/2016,
aprovados por unanimidade, com seus respectivos pareceres. No Espaço das
Explicações Pessoais, fez uso da palavra o Ver. João Alberto Ghisleni.
Cumprimentou os presentes e associou-se as palavras elogiosas do Ver. Jossandro
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ao Sr. Ditmar Strahl. Ressaltou que seus pedidos e inserções na Secretaria de
Obras sempre foram bem atendidos. Em seguida, justificou o pedido de
patrolamento da estrada da Salete, frisando ser uma solicitação de alguns
moradores. Registrou que no dia quinze de agosto o Deputado Edson Brum, exPresidente da Assembleia Legislativa, estará em Nova Palma, num compromisso
familiar, pedindo permissão ao Presidente para que o mesmo participe da sessão,
com deferência para fazer sua saudação parlamentar. Em seguida, se manifestou o
Ver. Jossandro Marion. Registrou que na última quinta-feira ocorreu a
Audiência Pública, na qual o Executivo apresentou o relatório de avalição das
metas fiscais, do exercício de dois mil e quinze, colocando que houve um
superávit financeiro, em torno de dois milhões de reais, onde se arrecadou mais do
que o previsto no orçamento, mesmo com queda de receita no FPM e ICM. Houve
aumento na arrecadação com o IPTU e IPVA, mas com quedas na questão de
repasses dos Governos Estadual e Federal. Lembrou que no ano passado enviou
indicação solicitando que o Executivo firmasse convênio com a união, para que o
Imposto Territorial Rural ficasse no município, permitido pela Constituição
Federal, sem prejudicar os agricultores. Ressaltou ter ficado surpreso com o
superávit financeiro, pois nos últimos anos se arrecadava menos do que o previsto
no orçamento e com relação ao fundo previdenciário dos municípios, ressaltou ser
preciso muita responsabilidade e planejamento. Concluindo, o Presidente Ver.
Expedito Librelotto agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 29 de fevereiro de 2016.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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