ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 30.03.2015
ATA Nº 08/2015
Aos trinta dias do mês de março 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 07/2015, da Sessão
Ordinária realizada dia vinte e três de março de dois mil e quinze, aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu Of.
Gab. DG n.º 1.603/TCE RS – Referente à Prestação de Contas do Executivo
Municipal/2012; Of. Gab. DG n.º 1.868/TCE RS – Referente à Prestação de
Contas do Executivo Municipal/2011; Of. Gab. Pref. n.º 114/2015 – Relatório
SIAPC/PAD. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de
Lei n.º 17/2015: Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação
trechos de Ruas do Fracionamento de Pedro Colvero Vestena, para uso do
Sistema Viário. Do Legislativo Municipal: Da Mesa Diretora: Proposição n.º
17/2015: Projeto de Resolução n.º 03/2015: Dispõe sobre a Comissão Especial
para exame do Projeto de Resolução n.º 02/2015. De Todos os Vereadores:
Moção n.º 02/2015: Moção de Pesar: Aos familiares do Sr. Pedro Benjamin
Rossato, pelo seu falecimento, ocorrido dia 24 de março, em Nova Palma.
Assumiu os trabalhos, o Vice-Presidente Ver. Odilo Stefanello. No ESPAÇO DO
GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. EXPEDITO
LIBRELOTTO. Cumprimentou os presentes e parabenizou a Assessora
Legislativa Tania, servidora da Casa, pela passagem de seu aniversário, na sextafeira, dia vinte e sete. Em seguida, registrou menção honrosa a pessoas que já
partiram, lembrando-se: Sr. Maciel Ferraz, pai do Ver. Marcelo, homem sério,
trabalhador e de capacidade como construtor; Dona Olinda Piovesan, mãe do
Vice-Prefeito Adalberto Piovesan, que muito trabalhou para a comunidade e em
festas, dedicada, principalmente aos pobres; Dona Elisa Gardin, mãe do ExPresidente desta Casa, Valdemio Gardin, e candidato a prefeito, religiosa e sempre
se colocou à disposição da comunidade; Seu Benjamin Rossato, com quem
conviveu anos na direção do Clube Guarani, homem sério, dedicado, trabalhador e
responsável, ressaltando que todos são merecedores do reconhecimento.
Finalizando, registrou a ida a Porto Alegre em busca de solução para o problema
do Hospital, juntamente com o Ver. João Alberto, o Vice-Prefeito Adalberto e a
Direção do Hospital Nossa Senhora da Piedade, para reivindicar os recursos que
deixaram de vir para Nova Palma. Cumprimentou o Ver. João Alberto, pois foi
através dele que se abriram as portas, para realização da audiência na Secretaria
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Estadual de Saúde e representantes do PMDB. Ressaltou que deram a palavra que
até dia dez de abril iniciarão o empenho dos recursos, garantindo oitenta e seis mil
reais. Em seguida, se manifestou o Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou os
presentes e parabenizou os moradores do Bairro Nossa Senhora da Saúde pela
mobilização, registrando que hoje a tarde, após receber a ligação da moradora
Jucelaine, que questionou sobre o calçamento de algumas ruas, entrou em contato
com o Secretário de Administração Evandro, e o mesmo informou que a obra já
foi licitada e estão aguardando a liberação dos recursos, de uma emenda do
Deputado Alexandre Rosso, do PSB, e a ordem do serviço, para calçamento de
três quadras naquele bairro. A emenda é no valor de cento e cinquenta mil reais,
sendo que a Prefeitura já tem os recursos para a contrapartida. Ressaltou que
também solucionarão o problema de saneamento no local, pois se faz necessário.
Destacou que o Prefeito assumiu o compromisso de resolver o problema e
finalizou, se colocando a disposição de todos. Continuando, fez uso da Tribuna o
Ver. JOÃO ALBERTO GHISLENI. Cumprimentou os presentes e lembrou o
Líder do Governo para buscar informações sobre seu pedido, em relação à creche.
Considerou importante as colocações para os moradores do Bairro Nossa Senhora
da Saúde, sendo preciso dar as mãos e acompanharem a questão, lembrando que
não existe mais a possiblidade de contingenciamento de emendas, aprovado no
Congresso há poucos meses, sendo o Governo abrigado a pagar. Com relação à
audiência em Porto alegre, destacou que, quando algumas pessoas se dão as mãos
e colocam o município como objetivo, a coisa anda. Explicou que o contrato do
Hospital com o Governo do Estado, para atender pelo SUS, terminou em tinta de
agosto do ano passado, a partir daí o Hospital só recebia o custo leito, destacando
que não foram informados os motivos da não renovação e como o Governador
Sartori determinou que, por seis meses, não paga nada do governo passado, o
hospital passou a não existir para o Governo, recebendo apenas vinte e oito mil
reais, sendo que vinham cento e quarenta mil reais. Destacou que a Administração
e o Hospital já estiveram em Porto Alegre, mas sendo avanço. Ressaltou ser
importante terem vínculos e conseguir tocar o coração do Governador, destacando
que fez isso em nome da comunidade. Registrou que no dia oito de abril será
renovado o contrato e descobriram que o Hospital da cidade é referência em
picadas de peçonhentos, mas os recursos, que deveriam vir, estavam indo para um
hospital de Porto Alegre. Também registrou que o hospital da cidade tem toda a
aparelhagem para dermatologia, assim como médico, mas não pode usar por não
ter assinatura com o convênio, mas também teremos esse serviço, e novamente
virão os recursos de cento e quarenta mil para o hospital. No ESPAÇO DE
LÍDERES, não houve inscritos. Na Ordem do Dia não houve votação. No Espaço
das Explicações Pessoais, se manifestou o Ver. Marcelo Ferraz. Cumprimentou
os presentes e também parabenizou a Servidora Tania, pela passagem de seu
aniversário. Agradeceu as palavras proferidas pelo Presidente Expedito, em
relação a seu pai Maciel. Registrou ter sido testemunha de que os moradores do
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Bairro Nossa Senhora da Saúde foram enrolados por um candidato na época da
companha, na ânsia pelo voto, sobrando para muitas pessoas. Considerou boa a
solução trazida pelo Líder do Governo, Ver. Tiago trouxe, sendo importante unir
forças para a vinda desses recursos, uma obra merecida para aqueles moradores.
Registrou que alguns dos servidores presentes procuraram Sua Excelência e os
Vereadores Jossandro e Valdemir, na semana passada, por isso fizeram pedidos ao
Sindicato dos Servidores, que ainda não responderam as informações solicitadas,
pois tem alguns dias para responder. Na questão do hospital, considerou bom que
obtiveram sucesso e trouxeram soluções. Reportou-se as prestações de contas do
Executivo Municipal, de dois mil e onze e doze, lembrando que o Ex-Prefeito
Elder, nos últimos três anos de mandato, foi muito contestado, tendo várias
denúncias e tido como ladrão, mas os dois pareceres do Tribunal de Contas são
favoráveis, sendo uma honra. Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das
Sessões, Nova Palma, 30 de março de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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