ATA DA SESSÃO DE INSTALAÇÃO DA QUARTA SESSÃO
LEGISLATIVA E POSSE DA MESA DIRETORA EXERCÍCIO 2016
REALIZADA DIA 15.02.2016
ATA Nº 01/2016
Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às vinte horas,
na Sala das Sessões, reuniram-se em Sessão Ordinária, para Instalação da Quarta
Sessão Legislativa e Posse da Mesa Diretora – Exercício 2016, 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 da presente Sessão e convidou para fazer parte da Mesa, o
Ilustríssimo Senhor Vice-Prefeito Municipal, Adalberto Luiz Piovesan. Após a
execução do Hino do Município, o Senhor Presidente apresentou a Mesa Diretora
e declarou empossados os Vereadores: Expedito Bisognin Librelotto –
Presidente; Odilo José Moro Stefanello - Vice-Presidente; João Alberto Cottens
Ghisleni - 1° Secretário e Jossandro Marion - 2º Secretário. Em seguida, o
Presidente reeleito, Ver. Expedito Librelotto, ressaltou estar muito feliz em
vivenciar este momento, sabe da responsabilidade que terá e acredita estar pronto
para isso. Agradeceu os colegas pela oportunidade e prometeu fazer o possível
para corresponder à confiança depositada. Frisou que este grupo de Vereadores
são pessoas comprometidas com o Município e sempre agem com a razão. Espera
que todos continuem com este pensamento, colocando Nova Palma acima de
nossos interesses, quer pessoal ou político. Anunciou que a equipe de trabalho
permanecerá a mesma, com Dr.ª Maria Salete Rotta - Assessora Jurídica, Maria
Ivete Vendruscolo - Chefe de Gabinete e Tania Dalla Nora Canzian - Assessora
Legislativa, destacando que considera serem pessoas com capacidade,
responsabilidade e comprometimento com o trabalho, dando aos Vereadores,
grande segurança para poderem trabalhar dentro do orçamento e Regimento
Interno. Convidou a todos, para acompanhar, através da Internet, no Portal
Transparência, no site oficial da Câmara ou mesmo pessoalmente, para efetuar
consulta das despesas realizadas na Casa e os trabalhos legislativos. Registrou que
a Mesa da Câmara Municipal economizou, no exercício de dois mil e quinze, mais
de oitenta mil reais, deixando esses recursos à disposição do Poder Executivo.
Pediu ao Vice- Prefeito Adalberto, que transmitisse ao Prefeito Adroaldo, a
consideração e respeito desta Casa, pelas suas atitudes e diálogo aberto com todos
os Vereadores, tanto no seu gabinete, como no Plenário da Câmara, pois várias
vezes, ao ser convidado para explicar projetos mais complexos, humildemente
veio com mais detalhes e espera continuar nesta mesma linha de trabalho e
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entendimento. Relatou o trabalho desenvolvido no ano passado, com o
prosseguimento dos eventos do Legislativo, como: Audiências Públicas;
Homenagem aos Servidores Municipais destaque em tempo de serviço; Sessão
Solene de entrega do Título “Distinção Tradicionalista Destaque do Município”;
Segunda Semana da Câmara de Vereadores e Sessão Solene de entrega do Título
Honorífico de Cidadão Nova-Palmense ao Empresário Mardonio Ferigolo; Apoio,
através de divulgação, a Palestra sobre prevenção ao uso de álcool e outras drogas,
com a participação de todos os municípios da 4ª Colônia, ministrado pelo Pe.
Vitor Hugo; Patrocínio, juntamente com o Executivo Municipal, da VIII Expofeira
Colonial de São Francisco; Participação em vários eventos da comunidade e
região e viagens na capital do Estado e Brasília, em busca de recursos, obtendo
êxito. Frisou que, no ano de dois mil e dezesseis, querem continuar neste ritmo e
manter o apoio dos meios de comunicações, citando o Jornal Cidades do Vale,
Rádio São Roque e La Sorella e Rádio Comunitária de Nova Palma, agradecendo
pelo que já fizeram, contando com os mesmos mais uma vez. Finalizou,
agradecendo a todos que colaboraram, pedindo que continuem ajudando, pois
certamente estarão colaborando com o município. Fez um agradecimento especial
a Sua família, que sempre está ao seu lado, sua esposa Marlene e filho Anderson,
presentes na Sessão, e os filhos Marjane e Cristian, que mesmo a distância, estão
sempre incentivando a continuar com o trabalho. Dando continuidade, convidou o
Ilustríssimo Senhor Vice-Prefeito Municipal Adalberto Piovesan, para suas
considerações. Com a palavra, saudou todos os presentes e registrou estar
representando o Sr. Prefeito, que encontra-se em Brasília, na busca de recursos
para o município. Ressaltou os momentos difíceis, onde os recursos de direitos dos
municípios não são suficientes para atender as demandas. Lembrou que, por três
Legislaturas foi Vereador, e teve o privilégio e honra de presidir a Casa em uma
oportunidade, ressaltando serem sabedores da importância do Poder Legislativo,
pois dão equilíbrio as ações do Poder Executivo, com fiscalização, em perfeita
harmonia, sem deixarem de ser independente. Transmitirá ao Senhor Prefeito as
palavras do Presidente Expedito, pois mesmo ele não tendo experiência de política
e administração pública, conseguiu rapidamente absorver o funcionamento dos
Poderes e procedimentos administrativos e também desenvolver habilidade
políticas, imprescindíveis para um administrador. Mantendo grande harmonia
entre Executivo e Legislativo, sem tirar com tudo o direito dos Vereadores
reivindicarem, fiscalizarem e criticarem quando necessário. Registrou o momento
de escassez de recursos, devendo haver compreensão das pessoas, devido à
intemperes e excesso de obrigações que são repassadas aos municípios, sem
contrapartida financeira. Ressaltou ser importante estarem unidos, buscando os
interesses da comunidade. Cumprimentou a Mesa Diretora, destacando que, se
reconduzido, significa ter a confiança de seus pares. Continuando, o Sr. Presidente
colocou em apreciação o Pedido de Licença da Ver.ª Marta Dalla Favera, para
tratar de interesse pessoal pelo período de sessenta dias, a contar de quinze de
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fevereiro, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, foi apreciada a Ata n.º
38/2015, da Sessão Ordinária realizada dia quatorze de dezembro de dois mil e
quinze, aprovada por unanimidade. Continuando o 1º Secretário, Ver. João
Alberto leu o Of. Gab. Pref. n.º 11/2016 – movimentação financeira referente ao
mês de dezembro de 2015; Of. Gab. Pref. n.º 22/2016 – Relatório SIAPC PAD;
Of. Circ. Gab. Pref. n.º 03/2016 – comunicação de recebimento de recursos; Of.
n.º 29/2016 Gab. Sec. Estadual da Segurança Pública– encaminhamento de
informações; Of. n.º 4823/2015 GIGOV Santa Maria – Celebração de Contrato.
As demais correspondências ficaram à disposição dos Vereadores. À Mesa, foram
apresentados: Do Legislativo Municipal: Da Mesa Diretora: Proposição n.º
01/2016: Projeto de Resolução n.º 01/2016: Aprova o Calendário das Sessões
Ordinárias e Reuniões das Comissões Permanentes da Sessão Legislativa do ano
de 2016. Do Ver. Marcelo Ferraz: Proposição n.º 02/2016: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e
Trânsito, providencie: Recuperação da barragem do Arroio do Tigre, na
comunidade de Linha Cinco, ao lado da propriedade do Sr. Anilton Baptaglin;
Recuperação da barragem na comunidade de São Francisco, acesso a
propriedade do Sr. Mário Trentin. Proposição n.º 03/2016: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e
Trânsito, providencie o concerto de bueiros na comunidade de Linha Cinco, em
frente à propriedade do Sr. Valdemar Maculan. Proposição n.º 04/2016: Pedido
de Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e
Trânsito, providencie: Patrolamento da estrada que vai da comunidade de
Pinhalzinho em direção à propriedade do Sr. Vitélio Garlet (Diácono);
Patrolamento da estrada que vai da comunidade de Vila Cruz em direção a Novo
Treviso. Proposição n.º 05/2016: Pedido de Informações: Que o Executivo
Municipal informe: Durante o Turno único: 1. Quantas horas extras foram feitas
na Secretaria de Obras; 2. Como serão pagas essas horas extras; 3. Cópia do
relógio ponto. Dos Vereadores Marcelo Ferraz, Jossandro Marion e Valdemir
Rossato: Proposição n.º 06/2016: Pedido de Informações: Que o Executivo
Municipal informe: 1. Relação de horas-máquinas de 2015 até a presente data; 2.
Qual o critério para a seleção com relação a esses atendimentos; 3. Valor
arrecadado com as horas-máquinas. De Todos os Vereadores: Moção n.º
01/2016: Moção de Pesar: Aos familiares do Sr. Olinto Alberto Rossato, pelo seu
falecimento, ocorrido dia 13 de janeiro, em Nova Palma. Moção n.º 02/2016:
Moção de Pesar: Aos familiares da Sr.ª Iracilda Rossato Santi, pelo seu
falecimento, ocorrido dia 15 de janeiro, em Nova Palma. No ESPAÇO DO
GRANDE EXPEDIENTE fez uso da Tribuna, Ver. JOÃO ALBERTO
GHISLENI. Saudou os presentes e registrou o orgulho da presença o ex-Prefeito
Antônio Carlos Pigatto e o ex-Presidente desta Casa, Sr. Plínio Bertoldo, pois
dignifica a Casa, assim como as demais autoridades presentes. Ressaltou o
excelente trabalho desenvolvido pela Presidência da ACIS, Adriano Vestena, e a
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importância da imprensa, aqui representada pelo Presidente da rede Jauru e
AGERT, Sr. Roberto Cervo, na divulgação dos trabalhos Legislativos. Frisou que
trabalham com seriedade, onde todos honraram a Casa, quando presidiram a
mesma. Registrou ser seu último ano de mandato na Casa, sendo importante
deixar o lugar para pessoas novas e com condições, registrando a presença da
Senhora Neusa Rossato, futura candidata de seu partido, se colocando à disposição
da mesma e lamentou que o Ver. Tiago e o ex-Vereador Leonaldo Fiori não
concorrerão. Reportou-se ao Presidente Expedito, destacando que a gestão foi
muito positiva para os Vereadores, pois sempre cumpriu com os acertos, passando
segurança, destacando que se sente importante secretariando os trabalhos. Sua
vontade é trabalhar pelo município, construir unidade, frisando que procurará
auxiliar os novos Vereadores. Ressaltou serem sabedores das dificuldades
financeiras, com os governos Estadual e Federal demandando mais
responsabilidades aos municípios, sem dizer de onde sairá os recursos, e isso tende
a piorar. Cumprimentou o Presidente do Partido do PMDB, Ver. Jossandro
Marion, que tem sabido conduzir de forma competente o mesmo. Em seguida, se
manifestou o Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os presentes e
parabenizou o Presidente Expedito pelo seu trabalho na presidência, sempre
coerente e imparcial em suas atitudes, desejando sucesso e se colocando a
disposição. São sabedores da responsabilidade de um Presidente da Câmara,
principalmente na questão do orçamento e aqui estão cumprindo o mandado com
seriedade e responsabilidade com o dinheiro público, desejando que os próximos
trabalhem da mesma forma, sendo importante nunca faltar o respeito entre os
Vereadores. A população cobra até coisas que não são competência dos Edis, mas
procura-se trazer as demandas e cobrar que sejam feitas. Registrou a
correspondência do Deputado Alceu Moreira, do PMDB, que atendendo um
pedido dos Vereadores da Bancada do PMDB, o mesmo se colocou à disposição
para destinar recursos para o município. Registrou que, nos próximos dias estarão
se reunindo para ver as necessidade e depois cobrar o Deputado na destinação dos
recursos, assim como os demais Deputados do partido. Frisou ser contra as
emendas, porque corrompe o Legislativo, mas como existe, devem cobrar a vinda
desses recursos. Considera que o município está financeiramente equilibrado e não
falido como outros, em função da responsabilidade dos gestores que aqui
passaram. Considera importante a valorização das atribuições legislativas e com
relação ao pedido de informações, referente às horas máquinas, destacou serem
cobrados pelos agricultores, que tiveram suas propriedades danificadas nas últimas
enchentes e estão apreensivos, esperando as máquinas chegarem. Continuando, se
manifestou na Tribuna o Ver. MARCELO FERRAZ. Cumprimentou os
presentes e ressaltou a importância da imprensa na divulgação dos trabalhos do
Legislativo e Administração. Parabenizou a Mesa Diretora, especialmente o
Presidente, que está mais uma vez a frente dos trabalhos, com a confiança de
todos. São sabedores que, por ser um ano eleitoral, será diferente e mais
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complicado, pois recebem cobranças até dos companheiros de partidos, para ser
mais afinco com a Administração e colegas, mas na Casa tiveram sempre bom
entendimento, desejando que assim continue, assim como a boa relação com a
Administração Municipal. Colocou ter sido procurado por várias pessoas do
interior, que solicitam serviços de máquinas, pedindo ao Presidente para levar a
solicitação até o Secretário de Obras. Com relação ao pedido de informações,
sobre as horas extras, destacou ter ouvido boatos, dos próprios funcionários do
parque de máquinas, que estão preocupados, pois fizeram horas extras durante o
turno único e não sabem quando irão receber. Pediu ao Ver. Tiago, para trazer as
informações na próxima sessão, se possível. Na questão das horas máquinas,
sabem que o município passa por situação difícil, mas os agricultores estão sendo
massacrados pelo clima, pedindo para que sejam atendidos. Concluindo o espaço,
fez uso da Tribuna o Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou os presentes e a
Mesa Diretora empossada, desejando serenidade para bem comandar os trabalhos
legislativos, pois será um ano difícil, com a aproximação do período eleitoral, mas
a Casa é madura suficiente para separar a questão eleitoral dos trabalhos
legislativos. Desejou que desempenhe um brilhante trabalho, assim como no ano
que passou, destacando seu apoio e companheirismo. Registrou que tinha a mesma
vontade de ser Presidente, mas numa conversa franca abriu mão do cargo,
deixando para o colega Expedito. Registrou a brilhante iniciativa da ACIS e do
Poder Público Municipal, com o apoio de empresários do município, na colocação
das câmeras de vigilância. Com a crise que se encontra na segurança e a falta de
efetivo na Brigada Militar, trará mais segurança para a população. Com relação
aos pedidos de providências e informações, irá levar até a Administração, embora
ainda não esteja definido quem será o Líder do Governo este ano. Destacou que a
Secretaria de obras está permanentemente dando manutenção às estradas e pedidos
dos agricultores, ressaltando que se deu prioridade as estradas gerais, mas aos
poucos as entradas de propriedades também serão feitas, pois existe o
compromisso do Prefeito nesse atendimento. Com relação ao pedido de
informações, pedirá brevidade, mas lembrou que existe o prazo regimental de
trinta dias. Finalizou agradecendo a presença da comunidade, pedindo que
acompanhem os trabalhos dos Vereadores. No ESPAÇO DE LÍDERES não houve
inscritos. Na Ordem do Dia, foi apreciado o Projeto de Resolução n.º 01/2016 –
Calendário de Reuniões das Comissões Permanentes e Sessões Ordinárias,
aprovado por unanimidade. Em continuidade, foi realizada a escolha dos Membros
das Comissões Permanentes, ficando assim constituídas: Comissão de
Constituição, Justiça e Bem-Estar Social – Presidente: Ver. Odilo Stefanello,
Vice-Presidente: Ver. Valdemir Rossato, Membro: Ver. Marcelo Ferraz e
Suplente: Ver.ª Marta Dalla Favera. Comissão de Orçamento, Finanças e
Infraestrutura - Presidente: Tiago Uliana, Vice-Presidente: Ver. Júlio Della Méa,
Membro: Ver. João Alberto Ghisleni e Suplente: Ver. Jossandro Marion. No
Espaço das Explicações Pessoais não houve inscritos. Concluindo, o Sr.
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Presidente agradeceu a presença de todas as autoridades e público presente e
declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 15 de
fevereiro de 2016.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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