ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 29.09.2014
ATA Nº 30/2014
Aos vinte e nove dias do mês de setembro 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 registrou a presença de alunos e
professores da Escola Tiradentes. Em seguida, determinou a leitura da Ata n.º
29/2014, da Sessão Ordinária realizada dia vinte e dois de setembro de dois mil e
quatorze, aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário Ver. Jossandro
Marion leu Of. Sec. SAS n.º 113/2014 – Convite para abertura do mês do Idoso;
Convite do Conselho Municipal Saúde – Audiência Pública; Convite Secretaria
Educação – Plenária do Plano Municipal de Educação e Convite da Igreja
Assembleia de Deus – 2º Congresso do Círculo de Oração Colunas do Rei. À
Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º
60/2014: Institui símbolos culturais do município de Nova Palma. Do Legislativo
Municipal: De Todos os Vereadores: Moção n.º 12/2014: Moção de pesar: Aos
Familiares do Sr. Renato José Pippi, pelo seu falecimento, ocorrido dia 23 de
setembro, em Nova Palma. Do Ver. Júlio Della Méa: Moção n.º 13/2014:
Moção de Parabenização: A Escola Estadual de Ensino Fundamental Pe. João
Zanella, de Vila Cruz, pelos 75 anos, em prol da educação e pioneira no Projeto
“Escola em Tempo Integral”, no município de Nova Palma. No ESPAÇO DO
GRANDE EXPEDIENTE fez uso da Tribuna a Ver.ª MARTA DALLA
FAVERA. Saudou a todos, pedindo aos alunos presentes para se prepararem e
acreditarem no país, município e governantes e tirarem os bons exemplos, pois
existem pessoas boas. Destacou que os jovens são o futuro do país, sendo
importante começar a mudar a visão da política, que está desacreditada. Elogiou o
trabalho desenvolvido pela Secretária de Educação, Sra. Neuza, juntamente com o
Comitê e o Programa União Faz a Vida, do SICREDI. Como representante da
Câmara de Vereadores, relatou algumas atividades desenvolvidas nas Escolas do
município, abordando a questão das drogas e alimentação saudável. Registrou ter
sugerido que convidassem o Ver. João Alberto, pelo conhecimento que tem em
relação ao assunto na prevenção das drogas. Em seguida, justificou a importância
do projeto de lei n.º 59, para contratação de médicos, destacando que a
comunidade não pode ficar desassistida, sendo difícil contentar a todos. Registrou
sua alegria com o asfalto na cidade, que será com recursos do Governo do Estado
e mais que virão, lembrando ter ido a Brasília, também em busca de recursos.
Frisou acreditar que o Prefeito fará essa obra, que terá início em poucos dias.
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Referiu-se ao projeto de lei n.º 60, que trata da questão dos símbolos, destacando
ter ficado feliz por terem sido escolhidos os três nos quais votou, agradecendo os
alunos que ajudaram na votação, pela importância para o município. Comentou
sobre a Semana do Idoso, destacando ser importante para eles, assim como
respeitá-los. Desejou aos alunos que sejam bons vereadores, quando da realização
do Vereador por Um Dia. Em seguida, se manifestou o Ver. JOÃO ALBERTO
GHISLENI. Deu as boas vindas aos alunos e professoras e destacou que sempre
que se tem a oportunidade de que jovens tenham interesse pela política, temos a
perspectiva de uma mudança para melhor na política. Frisou estar feliz por viver
este acontecimento do Vereador por Um Dia, parabenizando o Presidente da Casa
pela iniciativa. Externou aos colegas Vereadores o convite para dia doze de
outubro se fazerem presentes nos atos de abertura do Trigésimo Interseleções de
Juniores, no Estádio Pe. Burmann, bem como no almoço que estarão oferecendo
as autoridades na sede campestre do Clube Novapalmense, destacando ser um
evento importante na região. Questionou o Líder do Governo, Ver. Expedito
Librelotto, se tem colocações e o quê realmente aconteceu sobre o dinheiro da
barragem, pois ouviu que foi bloqueado novamente. Elogiou a Secretária de Saúde
Lidiane e demais equipe, pela maneira desprendida e rápida em que vem agindo
em determinada situações, citando o exemplo, onde precisaram da interferência da
mesma, no dia de ontem, devido um acidente com uma família daqui, e ela
prontamente colaborou. Com relação aos novos símbolos, não ganhou sua
escolhida, mas acha que a árvore deveria ser a palmeira e não o ipê roxo, pela
história de Nova Palma, em ter escolhido o nome em função das palmeiras que
aqui existiam, considerando os símbolos importantes para a história do município.
Agradeceu a Ver. Marta pela indicação na questão da palestra em combate as
drogas, registrando que teve a oportunidade de proferir uma palestra e esclarecer
os jovens o perigo das drogas. Continuando, se manifestou o Ver. EXPEDITO
LIBRELOTTO. Também deu as boas vindas a todos e destacou estar feliz,
parabenizando os alunos pela coragem, oportunidade de aprenderem muito.
Registrou que foi iniciado o turno único na Secretaria de Obras, uma forma de
diminuir as despesas, devido às dificuldades financeiras de final do ano. Quanto
aos pedidos do Ver. Marcelo na sessão passada, destacou que na estrada da Linha
Rigon foi feito um reparo no dia de hoje e a partir do dia doze, se o tempo deixar,
será toda reaberta e no Bairro Nossa Senhora de Lourdes já devem ter resolvido o
problema. Com relação ao questionamento do Ver. João Alberto, na questão dos
recursos da barragem, destacou que buscará informações para responder. Após,
usou a Tribuna o Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou a todos,
parabenizou os alunos presentes e registrou o orgulho de ter sido aluno da escola
Tiradentes, parabenizando a mesma pela forma que vem educando os alunos e
pelo esforço de todos. Destacou que o Vereador por Um Dia é uma forma de
conhecerem o Poder Legislativo, frisando considerar o poder mais importante. Em
aparte, Ver. João Alberto Ghisleni registrou que o IDEB da Escola Tiradentes
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subiu de cinco para sete pontos. Continuando, Ver. Jossandro pediu envio de
ofício parabenizando a escola por este feito e registrou o orgulho de ter sido o
responsável por organizar a primeira turma no turno noturno na Escola. Destacou
que os alunos terão a oportunidade de ver o quanto é importante e agora, com o
período eleitoral, eleger bons candidatos. Frisou ser importante trabalharem pela
reforma política no Brasil e começar separando o Poder Legislativo do Executivo,
tirar emendas parlamentares, que é uma forma de mensalão, pois o governo libera
para quem quer. Parabenizou o Presidente Tiago e demais Vereadores pela
inciativa da realizarem a Semana da Câmara. Em seguida, pediu envio de Moção
de Pesar aos familiares da Dona Dileta Uliana, pelo seu falecimento, em Novo
Paraíso. Também pediu ao Líder do Governo, na questão do ginásio de Novo
Paraíso, que foram feitos reparos, mas parado há um mês, se será concluído o
trabalho para poderem usufruir e pediu o patrolamento da estrada da mesma
comunidade, que danificou em função da chuva de ontem. Pediu envio de ofício a
Coordenadoria Regional da CORSAN de Faxinal do Soturno, pedindo para sanar
o problema dos inúmeros vazamentos de água na cidade. Também fez uso da
Tribuna o Ver. JÚLIO DELLA MÉA. Deu as boas vindas a todos, destacando
estar feliz. Registrou que participou da primeira turma do segundo grau formada
na Escola Tiradentes, juntamente com o Paulo Antonello, que começou funcionar
no final de maio, ficaram sem as férias de julho, não tinha transporte escolar e
vinham de bicicleta de Vila Cruz. Como professor, fica feliz em ver que as
crianças de hoje têm todas as oportunidade e ajuda para que possam crescer na
vida. Destacou que, no evento Vereador por Um dia, os alunos terão a
oportunidade de ver como funciona a Câmara, pedindo para aproveitarem e
desejando que tenham coragem de colocar suas ideias. Frisou que a política
precisa ser mudada e isso só ocorre com educação. Finalizando o espaço, se
manifestou o Ver. MARCELO FERRAZ. Saudou os alunos e professores,
parabenizando os mesmos. Também parabenizou o Presidente da Câmara pela
iniciativa de realizar a Semana da Câmara e destacou que tudo começa pela
educação, se arrepende de não ir à escola por satisfação e sim por obrigação,
terminando o ensino médio aos vinte e três anos e o curso superior aos trinta e três
anos. Com as eleições, temos a oportunidade de mudança no Brasil, sugerindo
para conversarem com os pais e Vereadores e ver quem são os bons candidatos, os
que estão atuando, pois temos muitos políticos influentes em todos os partidos do
município, que são candidatos e muitos já enviaram emendas. Agradeceu a
Secretaria de Obras por ter atendido seus pedidos e pediu alguns melhoramentos
no balneário, que está bem cuidado, como pintura nos cordões e postes e corte de
grama. Lamentou a perda do Sr. Renato Pippi esta semana, pessoa de muita
inteligência e capacidade, considerando uma grande perda para o munícipio. Foi
ex-vereador de Júlio de Castilhos, representando Nova Palma quando pertencia a
aquele município e um dos maiores jogadores de futebol do Estado, grande
conselheiro da comunidade, com políticos que se aconselhavam como o mesmo.
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Triste com a perda, pois foi o melhor cabo eleitoral que teve em suas duas
candidaturas a vereador, assim como o partido PDT, deixando seu abraço a
família. Finalizou parabenizando os alunos da escola Tiradentes. No ESPAÇO DE
LÍDERES não houve inscritos. Na Ordem do Dia, não houve votação. No Espaço
das Explicações Pessoais se manifestou o Ver. Expedito Librelotto. Parabenizou
o Presidente Tiago pela iniciativa de realizar a Semana da Câmara e destacou ter
orgulho da Escola Tiradentes, lembrado que já foi Presidente do CPM da escola,
sendo sua contribuição. Cumprimentou o suplente de Ver. Nelson Santos e
associou-se ao Ver. Marcelo nas colocações sobre a perda do Sr. Renato Pippi,
destacando que o mesmo não se preocupava com a parte externa, mas a parte
interna era espetacular, uma pessoa de bom coração, bem definido e muito
inteligente. Em seguida, Ver.ª Marta Dalla Favera cumprimentou o suplente de
Ver. Nelson Santos e registrou que foi Sua Excelência quem levantou a questão do
bloqueio de recursos da usina Dona Francisca e quem esteve presente nas
audiências públicas realizadas nesta Casa, ouviu o Secretário de Finanças Pedro
Zasso, que foi quem explicou as duas, comentar que o dinheiro haveria sido
bloqueado, para Agudo estava indo cinquenta por cento, mas o de Nova Palma
teria sido bloqueado no lançamento. A audiência contou com a presença de
algumas pessoas e espera que o líder traga melhores esclarecimentos, reforçando
que, quando houver audiência pública, os Vereadores precisam estar presentes.
Finalizando o espaço, Ver. Jossandro Marion fez suas as palavras dos
Vereadores Marcelo e Expedito, em relação ao falecimento do Sr. Renato Pippi,
que foi uma grande liderança e formador de opinião, lamentando a perda.
Confessou ter sido relaxado nos estudos, mas hoje quer concluir a faculdade de
Direito, sendo já a quinta que iniciou, mas é preciso vontade. Sugeriu aos alunos
Vereadores analisarem o projeto da LDO, em estudo nesta Casa, frisando ser um
material para estudarem e trazer proposta na Semana da Câmara. Destacou que
tudo passa por esta Casa, mas com pouca participação da comunidade nas
Audiências Públicas. Concluiu, parabenizando a professora Rosemar Vestena pelo
trabalho na cultura, desenvolvido com o grupo teatral Frotole Del Baracon,
divulgando o município. Concluindo, o Presidente Ver. Tiago Uliana registrou a
presença do Suplente de Vereador Nelson Santos e do ex-Vereador de Dona
Francisca Beto Fantinel. Dividiu com todos os colegas a iniciativa de realizarem o
Vereador por Um Dia, que teve o apoio de todos, registrando a programação da
Primeira Semana da Câmara, convidando a todos para participarem. Agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova
Palma, 29 de setembro de 2014.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Tiago Uliana
Presidente
04

