ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 31.08.2015
ATA Nº 27/2015
Aos trinta e um dias do mês de agosto 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, Luiz Carlos Bertoldo, Marcelo Ferraz, Odilo Stefanello, Tiago
Uliana e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos,
cumprimentou os presentes e registrou a presença das professoras Regina e
Mônica e alunos da Escola Municipal Professora Cândida Zasso, que participarão
do evento Vereador por Um Dia. Em seguida, colocou em apreciação a Ata n.º
26/2015, da Sessão Ordinária realizada dia vinte e quatro de agosto de dois mil e
quinze, que foi aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver.
João Alberto Ghisleni leu o Of. Gab. Pref. n.º 302/2015 – Convite para Audiência
Pública de apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária LDO/2016; Of. Circ.
Gab. Pref. n.º 07/2015 – Comunicação de repasse de recursos do Governo Federal
e Of. n.º 2932/2015/GIGOV Santa Maria/ Caixa Econômica Federal. À Mesa,
foram apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 33/2015:
Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público. Do
Legislativo Municipal: Do Ver. Jossandro Marion: Proposição n.º 48/2015:
Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
competente, providencie a recuperação da barragem no Rincão do Padilha.
Proposição n.º 49/2015: Pedido de Informações: Que o Executivo Municipal
informe se houve contrato de uso da área do Distrito Industrial e do Horto
Florestal e de que forma ocorreu o processo. Proposição n.º 50/2015: Indicação:
Que o Executivo Municipal estude a possibilidade de firmar convênio com o
Governo Federal, para cobrança do Imposto sobre a Propriedade Rural – ITR.
Do Ver. Marcelo Ferraz: Proposição n.º 51/2015: Pedido de Informações: Que
o Executivo Municipal forneça cópia do processo licitatório, para contratação da
empresa, que presta apoio institucional as equipes do Programa Nacional de
Melhoria do acesso e da Qualidade da Atenção Básica – PMAQ. No ESPAÇO
DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. MARCELO
FERRAZ. Cumprimentou os presentes e registrou a alegria de ter sido aluno da
Escola Cândida Zasso por cinco anos e o primeiro a se eleger vereador. Uma
Escola simples e humilde, com pessoas trabalhadoras e Professores apontando os
melhores caminhos para seus alunos. Justificou seu pedido de informações,
referente à empresa que presta assessoria a Secretaria de Saúde, destacando ser
para conhecimento a forma que foi feito o contrato. Destacou ter sido procurado
por funcionários do parque de máquinas, preocupados com o rendimento dos
trabalhos na Secretaria de Obras, que poderia ser num ritmo mais acelerado, mas
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está faltando algumas coisas e todos falam ser com relação à manutenção das
máquinas. Pediu ao Líder do Governo Ver. Tiago e demais colegas para buscarem
informações com o Secretário de Obras e o Prefeito e ver o quê poderá ser feito,
pois quem perde é a população, principalmente os agricultores, que querem
melhorias nas estradas e entradas de propriedades. Destacou que o Secretário
Narciso sempre atendeu seus pedidos e finalizou deixando seu abraço aos
professores e alunos da Escola Cândida Zasso. Em seguida, se manifestou o Ver.
JÚLIO DELLA MÉA. Cumprimentou os presentes e destacou estar feliz pela
presença das professoras e alunos, pois faz parte da Escola Cândida Zasso, como
professor. Destacou que a Escola fará parte de uma atividade da Câmara, com
alunos sendo vereadores por um dia, dizendo ser importante a participação e ver
como são os trabalhos legislativos. Frisou ser bom que se renove, com
pensamentos novos, sugerindo aos alunos que escutem os professores, que se
desgastam por querer o bem dos alunos. Essa participação será uma lembrança que
ficará para sempre. Ressaltou ser importante gostar do lugar em que se vive e da
escola, parabenizando os mesmos. Continuando, fez uso da Tribuna, o Ver.
JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os presentes e destacou que não teve o
privilégio de ser aluno da Escola Cândida Zasso, como o Ver. Marcelo, mas sabe o
quanto é importante à escola para o município, com elevado número de alunos e
professores determinados. Destacou que somente através da educação
conseguiremos mudar o Brasil, parabenizando a escola por aceitar a participar da
semana da Câmara e ver a função dos vereadores, que tem o papel primordial de
legislar e fiscalizar. Aconselhou os alunos para estudarem enquanto jovens,
destacando que se arrepende de não ter estudado na época que devia, pela
importância que tem uma faculdade na vida profissional e intelectual. Justificou
seu pedido de providências, para recuperação da barragem no Rincão do Padilha,
pois os moradores estão encontrando dificuldade de trafegabilidade. Quanto ao
pedido de informações, ressaltou ser devido várias pessoas terem cobrado se
houve processo legal para o uso particular das áreas do Distrito Industrial e Horto
Florestal. Em relação à indicação, destacou que não será um imposto, lembrando
que a Constituição Federal prevê que os municípios, através de convênio com o
Governo Federal, podem ficar com cem por cento da arrecadação do ITR, que
hoje, devolve somente cinquenta por cento. Quanto a questão financeira do
Estado, hoje acompanhou na Globo News, que o Estado precisa de quase um
bilhão de reais para a folha de pagamento, só do Executivo, mas tinha somente
duzentos milhões, por isso do parcelamento dos salários dos servidores. Referiu-se
ao projeto de lei do Governo do Estado, que está na Assembleia Legislativa, para
aumentar o ICMS, destacando não ser a solução e sim pode piorar a situação.
Sugeriu que a Casa envie correspondência, pedindo aos Deputados que não
aprovem o projeto, pois a economia vai retrair com o aumento de impostos. No
ESPAÇO DE LÍDERES, se manifestou o Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou os
presentes e registrou o orgulho de ter alunos e professoras acompanhando a sessão
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e a satisfação da Escola ter aceitado o convite de participar do Vereador por um
dia. Sente-se feliz de ter tido a ideia, com apoio dos colegas, de criar a Semana da
Câmara e incluir o Vereador por Um Dia, pois serve de motivação para a política e
oportuniza os jovens a virem até a Casa, para representarem a comunidade por um
dia. Parabenizou o trabalho desenvolvido naquela escola, que é referência para
região, ficando feliz com os investimentos feitos pela Administração, na reforma
do ginásio, cozinha e refeitório. Com relação ao projeto de lei n.º 33, para
contratação de um médico, agradeceu a compreensão dos colegas Vereadores, em
concordarem apreciar o projeto no dia de hoje, pois não teremos sessão na
próxima segunda, o contrato acabará dia vinte e quatro, necessitando de processo
seletivo e não correr o risco do posto de saúde ficar sem médico. Com relação aos
questionamentos referentes à Secretaria de Obras, destacou que se reunirá com o
Secretário e o Prefeito e na próxima sessão trará os esclarecimentos, mas acredita
ser em função da questão financeira. Agradeceu as professoras e alunos, pedindo
que acompanhem mais vezes os trabalhos legislativos. Em seguida, se manifestou
o Ver. JOSSANDRO MARION. Registrou que a Bancada do PMDB é favorável ao
projeto de lei do Executivo n.º 33/2015, pois seria irresponsabilidade deixar o
município sem médico. Agradeceu a parabenizou a Escola Cândida Zasso por
aceitar o convite da Câmara, oportunizando os jovens a terem gosto pela política,
pois somente a boa política poderá mudar o país, pensando no coletivo e não
somente no interesse próprio. Reforçou o convite para todos participarem das
sessões e agradeceu presença dos mesmos. Na Ordem do Dia, após concordância
de todos os Vereadores, foi apreciado o Projeto de Lei do Executivo n.º 33/2015,
aprovado por unanimidade, com seus pareceres. No Espaço das Explicações
Pessoais, não houve inscritos. Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto
agradeceu a presença das professoras, alunos e demais presentes, declarando
encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 31 de agosto de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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