ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 29.06.2015
ATA Nº 20/2015
Aos vinte e nove dias do mês de junho 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, registrando a presença de Sua esposa Marlene, filha
Marjane e neta Lara. Em seguida, colocou em apreciação a Ata n.º 19/2015, da
Sessão Ordinária realizada dia vinte e dois de junho de dois mil e quinze, sendo
aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto
Ghisleni leu o Of. Gab. Pref. n.º 239/2015 – referente as comemorações do 55º
Aniversário de Emancipação Politico-Administrativa de Nova Palma e Of.
17/2015, do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova
Palma. À Mesa, foram apresentados: Do Legislativo Municipal: Do Ver.
Marcelo Ferraz: Proposição n.º 42/2015: Pedido de Informações: Que o
Executivo Municipal forneça: a) Cópia do processo de compra, memorial
descritivo e planta da área do Distrito Industrial; b) Relacionar os engenheiros
responsáveis pelas avaliações e os devidos valores; c) A Comissão que esteve à
frente das negociações; d)Por que algumas empresas que estavam interessadas
em instalar-se no local agora estão indo para outros locais. Do Ver. Jossandro
Marion: Proposição n.º 43/2015: Pedido de Informações: Que o Executivo
Municipal forneça: Valor dos recursos recebidos do Governo do Estado, para
aquisição da merenda escolar, em 2015; Como é feita a distribuição da merenda
para as Escolas Estaduais. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso
da Tribuna o Ver. MARCELO FERRAZ. Cumprimentou os presentes e
registrou alguns pedidos, solicitados quando esteve na comunidade do Caemborá,
na sexta-feira: Que o Executivo realize melhorias da estrada no Lajeado Seco e na
entrada da propriedade do Sr. Moacir Lago; patrolamento da estrada e limpeza de
alguns bueiros na comunidade Santa Terezinha, lembrando que houve acordo com
o município de Dona Francisca, que foi quem realizou por último o serviço e faz
algum tempo; Que o engenheiro da Prefeitura faça uma vistoria no
estabelecimento da Senhora Rosane Roberta Campos de Lima, no Caemborá, que
faz refeições até para funcionários do município, para após chamar o Corpo de
Bombeiros e conseguir o PPCI, pois corre o risco de ter o estabelecimento
fechado. Continuando, questionou o Ver. Tiago se tem informações a respeito da
estrada do cerro da gruta. Elogiou e agradeceu o trabalho do servidor Camargo,
que auxiliou no recolhimento das doações para o Sr. Luiz Zacarias, fora do horário
de expediente, após colocações de Sua Excelência na Tribuna e Rádio São Roque.
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Também agradeceu as pessoas que colaboraram com as doações, o Prefeito, que se
comprometeu de fornecer madeira, para o início de uma casa e um banheiro. Em
seguida, se manifestou o Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os
presentes e registrou que esteve conversando com sócios da ACIS, e foi levantada
a questão, considerada preocupante, do enorme número de empresas que fecharam
nos últimos anos, em torno de cinquenta, destacando que só de agricultura o
município não sobrevive, pois as empresas geram impostos e empregos e a
CAMNPAL pretende deslocar uma parte da empresa para Faxinal do Soturno,
sendo preciso analisar o quê está acontecendo, o motivo de tantas empresas
fecharem as portas e como Vereadores devem buscar alternativas para isso não
continuar acontecendo. Justificou seu pedido de informação, destacando que a
direção da Escola Tiradentes entrou em contato com Sua Excelência, devido à
carência da merenda escolar e quer saber se o município não está repassando ou
não recebendo recursos do Governo do Estado, pedindo ao Líder verificar o quê
está acontecendo, principalmente nas escolas estaduais. Destacou que a Bancada
do PMDB é favorável à aprovação do projeto de lei n.º 26. Também cobrou
providências do município, em relação à liberação da ponte nova, que liga
Caemborá a Felisberta, o ano todo e não somente quando o rio está cheio, pelo
proprietário da terra. Continuando, fez uso da Tribuna o Ver. TIAGO ULIANA.
Cumprimentou os presentes e registrou que esteve em Agudo, na última sextafeira, representando o Presidente Expedito, juntamente com o Secretário de
Agricultura, participando de uma reunião, com o Deputado Estadual Adolfo Brito
- Presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, com a
intenção de se avançar na busca de melhorias da energia elétrica no Rio Grande do
Sul. Foi uma reunião preparatória, com o objetivo de convidar toda a região, para
se fazer presente na audiência pública, que será realizada na próxima segundafeira, que tratará do mesmo tema. Ressaltou que são sabedores da precariedade,
principalmente os agricultores, que possuem rede monofásica e sofrem com os
temporais. A intenção é mobilizar os municípios para se fazer presente, pois terão
a presença de representantes do Ministério de Minas e Energia e Ministério
Agrário, onde tentarão sensibilizar o Governo Federal, destacando estar a
disposição se o Presidente. Registrou estarem em contato com o Sindicato e a
CAMNPAL, vendo da possibilidade de colaborarem com transporte e
participação. Também registrou que, na última sexta-feira, tiveram a presença do
Deputado Federal José Otávio Germano no município, anunciando a destinação de
uma emenda parlamentar no valor de quinhentos mil reais para o município, para
capeamento asfáltico, possibilitando dar continuidade ao trabalho de asfaltamento
das ruas da cidade. A intenção é fazer as duas vias, iniciando na Ponte do Arroio
Portela até a saída para Pinhal Grande, que está com o calçamento precário. Em
atenção ao pedido do Ver. Júlio informou que, no momento, não é possível
ampliar as turmas de pilates, pois segundo a Secretária de Saúde, tem a questão
financeira, pois irá exceder as horas da professora, com capacitação específica
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para dar as aulas. Destacou estarem sendo atendidos cento e trinta e sete pessoas,
nesse importante projeto, que traz qualidade de vida. No ESPAÇO DE LÍDERES,
se manifestou o Ver. MARCELO FERRAZ. Justificou seu pedido de informações,
destacando que já o fez em dois mil e treze, logo após aprovarem a compra do
Distrito Industrial, para ter esses documentos, fato que preocupa bastante, onde a
maioria da população era a favor da compra, principalmente alguns empresários
interessados, que agora, três ou quatro, estão partindo para outro lugar. Fica triste
com esse fato, pois é uma área bonita e espaçosa, já com a construção da sede do
Sindicato dos Servidores, que ficou muito bonita, parabenizando o Presidente Beto
e destacou que os Trilheiros também construirão sua sede no local. Sugeriu
tomarem providências, sendo importante conversarem com esses empresários para
que invistam no local, que foi aprovado para isso. Na Ordem do Dia foi apreciado
o Projeto de Lei do Executivo n.º 26/2015, aprovado por unanimidade, com seus
pareceres. No Espaço das Explicações Pessoais, se manifestou o Ver. João
Alberto Ghisleni. Cumprimentou os presentes e relatou o fato ocorrido na tarde
de hoje, ao atravessar a faixa de segurança, em frente à igreja, onde uma mulher
com duas crianças aguardavam, de um lado uma camionete, que parou e do outro
lado vindo um caminhão, sendo que uma das crianças correu, mas Sua Excelência
conseguiu segurar, o caminhão não conseguiu parar, pois vinha com velocidade.
Com esse ocorrido, quer que fique vivo o pedido de sinalizadores para reduzir a
velocidade, pois foi grande o susto. Saudou o Vice-Prefeito Adalberto, presente na
sessão. Registrou que, na quarta-feira passada, acompanhou o Prefeito, numa
audiência, em função da verba da consulta popular, de duzentos e um mil reais,
para conclusão do CPG, sendo uma questão que preocupa, em função das
dificuldades financeiras do estado, ficou encaminhado para ser tratado como
prioridade, mas é preciso unirem forças, para não perderem o CPG pela Mitra.
Concluindo, registrou ter recebido um telefonema do empresário Heriberto
Pesamosca, que cobrou ação mais consistente dos Vereadores, e lhe mostrou
vários pontos no Rio Soturno, onde se formou ilhas, sendo preocupante a situação,
pois devem verificar o licenciamento para realizarem a dragagem do rio.
Continuando, fez uso da palavra o Ver. Tiago Uliana. Destacou que, na próxima
semana, trará os questionamentos dos Vereadores e com relação ao pedido de
informações do Ver. Marcelo, com item repetido de outro pedido, por que na
época não foi totalmente respondidos. A pedido do Prefeito, colocou a intenção do
mesmo, em fazer novo refis no município, que é a renegociação com pessoas
físicas e jurídicas, em débito com o município, como atraso de pagamento de
IPTU e outros, totalizando quatrocentos e cinquenta mil reais a receber dessas
pessoas e o município não pode abrir mão desse recurso. Esse refis já foi feito em
outras administrações e na atual e quando chegar o projeto, tomarão uma decisão
em conjunto. Com relação ao assunto levantado pelo Ver. Marcelo, de
empresários que4 demonstravam interesse em se instalar no distrito industrial, mas
agora adquiriu outra área. Isso o deixa triste, pois passou várias administrações,
03

enfim foi adquirida uma área, depois de mais de cinquenta anos de município e
agora as pessoas querem a infraestrutura pronta para se instalarem, lembrando que
a ponte, a pavimentação, a luz e a abertura de ruas, não se resolve da noite para
dia, é preciso a compreensão e paciência por parte desses empresários. Cabe aos
Vereadores, fazer esse pedido aos mesmos. Concluindo, o Presidente Ver.
Expedito Librelotto registrou a presença do Vice-Prefeito Adalberto Piovesan e
do Presidente do Sindicato dos Servidores Beto Redin, que trouxe o convite para
inauguração da sede social do Sindicato, parabenizando-o pela obra. Solicitou aos
Vereadores confirmarem quem prestigiará o evento, que será no sábado, com
almoço. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão.
Sala das Sessões, Nova Palma, 29 de junho de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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