ATA DA SESSÃO DE INSTALAÇÃO DA TERCEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA E POSSE DA MESA DIRETORA EXERCÍCIO 2015
REALIZADA DIA 16.02.2015
ATA Nº 02/2015
Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às vinte horas,
na Sala das Sessões, reuniram-se em Sessão Ordinária, para Instalação da Terceira
Sessão Legislativa e Posse da Mesa Diretora – Exercício 2015, sob a Presidência
do Vereador Tiago Uliana, 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 da presente Sessão e convidou para fazer parte da Mesa, o
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Adroaldo José Santi e o Vice-Prefeito
Adalberto Luiz Piovesan. Após a execução do Hino do Município, o Presidente
Ver. Tiago Uliana apresentou a nova Mesa Diretora e realizou sua despedida.
Saudou todos os presentes e registrou seu agradecimento aos colegas Vereadores,
pela oportunidade de presidir a Casa e pela confiança, os colegas da Mesa Diretora
Marta, Jossandro e Marcelo, pela parceria e confiabilidade, as colaboradoras da
Casa Tania, Ivete e Salete, pela parceria e colaboração para o bom andamento dos
trabalhos na Casa, e a Servidora Bernadete, do Executivo, pelo trabalho na parte
da limpeza. Agradeceu as entidades parceiras e o Executivo pela parceria, tanto na
aprovação dos projetos, ideias, sugestões e críticas construtivas, ao longo dos
últimos anos. Agradeceu o Prefeito pelo convite para ser o Líder do Governo na
Casa e registrou um agradecimento especial a ACIS, entidade que marcou sua
gestão, com parceira em vários eventos. Também agradeceu as comunidades do
interior e a imprensa, Rádio Comunitária e Rede Jauru de Comunicações.
Registrou algumas ações realizadas em dois mil e quinze, citando: a criação em lei
do troféu honra ao mérito, aos funcionários públicos, por tempo de serviço;
criação da Semana da Câmara, com destaque o Vereador por Um Dia; participação
efetiva na realização da primeira Expo Nova Palma, com aporte financeiro de
vinte e cinco mil reais; evento, através de palestra, na semana do município, para
entidades esportivas; criação de novo site; realização de quatro sessões
interiorizadas; não utilização de quase duzentos e oitenta mil reais, que a Câmara
teria direito no orçamento do município, deixados mensalmente para o Executivo
utilizar, uma continuidade do ano passado, necessário para bom andamento dos
trabalhos. Agradeceu à amizade ao longo dos anos, desejando sucesso a nova
Mesa Diretora, pois competência e capacidade não faltarão, principalmente do
diálogo, construído ao longo dos anos, entre todos os partidos, se colocando a
disposição do Presidente Expedito. Procurou fazer o possível, para bem
01

representar o Partido Progressista, contribuído com o município. Finalizou,
agradecendo a presença da comunidade e reforçou o convite para continuarem
prestigiando as sessões. Prosseguindo a Sessão, foram declarados empossados os
Vereadores: Expedito Bisognin Librelotto - Presidente; Odilo José Moro
Stefanello - Vice-Presidente; João Alberto Cottens Ghisleni - 1° Secretário e
Marcelo Rossato Ferraz - 2º Secretário. Em seguida, tomaram seu acento e o
Presidente eleito, Ver. Expedito Librelotto, assumiu a Presidência do Poder
Legislativo Municipal de Nova Palma e dos trabalhos da Sessão. Dando
continuidade, convidou o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Adroaldo
José Santi, para suas considerações. Com a palavra, saudou todos os presentes e
agradeceu o Presidente Expedito, que foi um dos primeiros defensores da
candidatura PSB/PP, torceu e trabalhou para a mesma, assumiu a Secretaria de
Obras por mais de um ano, com exemplo e dedicação, como líder de governo
procurou sempre o melhor diálogo possível. Ressaltou que o Município precisa de
integração entre Executivo e Legislativo, continuar o bom relacionamento.
Iniciarão um período difícil, se aproxima o período eleitoral, mas sabe que terá
condições de conduzir a Câmara à altura. Convidou o Ver. Tiago para ser o Líder
do Governo, pois tem capacidade e bom relacionamento com os Vereadores e será
o interlocutor, colocando seu gabinete à disposição. Ressaltou que todos os
partidos foram felizes na escolha de seus candidatos. Fez uma saudação especial a
todos os Vereadores, pedindo para juntos trabalharem em prol do município.
Desejou a todos serenidade e trabalho, com o propósito de terem uma Nova Palma
um pouco melhor, com a benção da padroeira e do padre Saulo, podemos ter um
município mais desenvolvido e com mais qualidade de vida. Fez uma saudação
especial ao Vice Adalberto Piovesan, destacando que aprendeu admirar e quer
bem, sempre envolvido nas decisões, frisando que se manterão unidos até o final
do mandato, trabalhando pelo município. Agradeceu o empenho de todos e
colocou seu gabinete a disposição e finalizou desejando ao presidente Expedito,
saúde, paz e sabedoria para coordenar os trabalhos na Câmara. Continuando, o
Presidente, Ver. Expedito Librelotto saudou todos os presentes, em especial seus
familiares, frisando estar feliz por viver esse momento. Agradeceu os familiares
presentes, as palavras bondosas do Ver. Tiago e do Prefeito Adroaldo e o partido,
pela oportunidade e convidar para colocar seu nome a disposição. Também
agradeceu as pessoas que votaram em sua pessoa e os Vereadores, pela
oportunidade de presidir a Casa, confessando ser um sonho. Elogiou a gestão do
Ver. Tiago, pelo esforço, dedicação e maneira de ser, sempre pensando no
entendimento. Ressaltou que incentivará os colegas a se aperfeiçoarem,
participando de cursos adequados com a realidade, mas com consciência nos
gastos. Destacou a importância da imprensa nos trabalhos legislativos, parceria
que continuará. Sabe que o mandado é passageiro, lembrando-se de seu saudoso
pai, Luiz Librelotto, primeiro Presidente desta casa, já falecido, com o sentimento
de não ver nenhum filho atuando na política. Frisou ter resgatado um desejo de seu
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pai, que também sempre se colocou a disposição da comunidade, tendo sido VicePrefeito e Vereador, sem receber salário. Concluiu ressaltando ser sabedor das
responsabilidades que terá na presidência, continuará tendo o entendimento com
os colegas, para ajudarem o município, agradecendo a presença e apoio de todos.
Continuando, após concordância de todos os Vereadores, foram apreciadas: Ata
n.º 40/2014, da Sessão Ordinária realizada dia quinze de dezembro de dois mil e
quatorze e Ata n.º 01/2015, da Sessão Extraordinária realizada dia vinte de janeiro
de dois mil e quinze, aprovadas por unanimidade. Leu o Of. Circ. Gab. Pref. n.º
01/2015 – comunicação de recebimento de recursos; Of. Gab. Pref. n.º 14/2015 –
movimentação financeira referente ao mês de dezembro de 2014; Of. Gab. Pref.
n.º 28/2015 – Relatório PAD; Of. Gab. Pref. n.º 32/2015 – Manifestação
conclusiva do Controle Interno/Exercício 2014; Of. Gab. Pref. n.º 42/2015 –
encaminhamento do livro de leis 2014; Portaria n.º 98/2015 – Instituir Turno
Único na Câmara Municipal, de 18 a 27 de fevereiro de 2015. As demais
correspondências ficaram a disposição dos Vereadores. À Mesa, foram
apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 06/2015: Autoriza o
Poder Executivo reabrir crédito especial com recursos oriundos de repasse do
Ministério da Saúde e próprios do Município. Projeto de Lei n.º 07/2015:
Autoriza o Poder Executivo reabrir crédito especial com recursos oriundos do
contrato 785973/2013 – Ministério das Cidades e próprios do Município. Em
Regime de Urgência: Projeto de Lei n.º 08/2015: Autoriza o Poder Executivo
abrir crédito especial no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), com
recursos oriundos de operação de crédito a ser contratada com o BADESUL
Desenvolvimento S/A – Agência de Fomento. Projeto de Lei n.º 09/2015:
Autoriza o Poder Executivo abrir crédito especial no valor de R$ 27.000,00 (vinte
e sete mil reais), com recursos oriundos da previsão de arrecadação a maior do
vinculo do município. Do Legislativo Municipal: Da Mesa Diretora:
Proposição n.º 01/2015: Projeto de Resolução n.º 01/2015: Aprova o
Calendário das Sessões Ordinárias e Reuniões das Comissões Permanentes da
Sessão Legislativa do ano de 2015. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE
fez uso da Tribuna, Ver. ODILO STEFANELLO. Saudou e agradeceu a
presença de todos. Destacou ser unida a família Librelotto e lembrou que seu pai
também foi Vereador na época do Sr. Luiz Librelotto. Finalizou se colocando a
disposição de todos. Em seguida, se manifestou o Ver. JOSSANDRO MARION.
Cumprimentou os presentes e registrou seu carinho com o novo Presidente.
Ressaltou ser um apaixonado pelo Legislativo, lembrando que sofreu retaliações,
devido suas opiniões. Desde a Legislatura passada, lutam para manter a harmonia
na Câmara, respeitando a opinião dos demais, atitude que é exemplo para as outras
Câmaras. Frisou ser importante avançarem, fiscalizar todos os atos do Executivo e
dialogar com o Prefeito e se necessário, punir. Parabenizou a nova Mesa Diretora
e se colocou a disposição. Parabenizou a trabalho do ex-Presidente Tiago, em que
foi o primeiro Secretário. Registrou que a Bancada do PMDB é favorável que seja
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apreciado o projeto de lei do executivo n.º 08, mas será contrário ao mesmo, como
foi da outra vez que foi apresentado, frisando que respeita a opinião de todos.
Encerrou parabenizando o Presidente Expedito, desejando um bom trabalho.
Concluindo o espaço, fez uso da Tribuna o Ver. JOÃO ALBERTO GHISLENI.
Cumprimentou os presentes e destacou a importância de prestigiarem a
solenidade. Parabenizou o Ver. Tiago pela maneira de independência ao conduzir
a Casa, pela retomada das sessões interiorizadas, aproximando o Legislativo das
comunidades, criação do Vereador por Um Dia e união ao conduzir os trabalhos
da Casa, independente de partido, considerando um dos melhores mandatos.
Também parabenizou o Presidente Expedito pelo cargo, em função da
competência e carisma político. Destacou que a comunidade tem esperança, assim
como os Vereadores, para o mandato do Presidente Expedito, citando a
independência do Poder Legislativo, união entre seus pares, as sessões
interiorizadas, valorização do Poder Legislativo da Quarta Colônia e a
continuidade dos avanços já tidos. Finalizou, colocando-se a disposição. No
ESPAÇO DE LÍDERES não houve inscritos. Em continuidade, foi realizada a
escolha dos Membros das Comissões Permanentes, ficando assim constituída:
Comissão de Constituição, Justiça e Bem-Estar Social – Presidente: Ver. Tiago
Uliana, Vice-Presidente: Ver. João Alberto Ghisleni, Membro: Ver. Jossandro
Marion e Suplente: Ver. Odilo Stefanello. Comissão de Orçamento, Finanças e
Infraestrutura - Presidente: Ver.ª Marta Dalla Favera, Vice-Presidente: Ver. Júlio
Della Méa, Membro: Ver. Valdemir Rossato e Suplente: Ver. Marcelo Ferraz. Na
Ordem do Dia, foram apreciados: Em Regime de Urgência: Projeto de Lei do
executivo n.º 08/2015: aprovado com cinco votos favoráveis, tendo três
contrários, dos Vereadores Jossandro Marion, Valdemir Rossato e Marcelo Ferraz;
Projeto de Resolução n.º 01/2015, aprovado por unanimidade. No Espaço das
Explicações Pessoais se manifestou o Ver. Marcelo Ferraz. Cumprimentou os
presentes e lembrou-se de quando era funcionário do Supermercado Librelotto,
onde o Sr. Expedito foi seu primeiro patrão, destacando ser uma honra, pois preza
muito pela amizade, sendo motivo de orgulho trabalhar juntos, pela capacidade do
mesmo. Colocou-se a disposição e desejou sorte na presidência. Também
parabenizou o ex-presidente Ver. Tiago, pois mostrou que os jovens também têm
condições na política. Registrou que também será contrário ao projeto n.º 08,
como votou anteriormente. Reforçou o convite para comunidade prestigiar os
trabalhos legislativos. Em seguida, fez uso da palavra a Ver.ª Marta Dalla
Favera. Saudou os presentes e destacou saber da responsabilidade que terá o
Presidente Expedito, assim como os demais Vereadores. Acredita que fará um
bom trabalho, com a contribuição dos colegas Vereadores. Agradeceu ter sido
Vice-Presidente na Mesa Diretora passada e o Ver. Tiago pela humildade, por ter
compreendido e entendido que é uma mulher, quer é diferente dos homens, pois
suas atitudes são de coração. Saudou a Família Librelotto, destacando que, se
todos fizessem como o Sr. Luiz Librelotto nesta Casa, juntamente com os demais
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Vereadores da época, teríamos muitas coisas feitas com amor, pois não eram
remunerados. Registrou ser favorável ao projeto de lei n.º 08, em que é relatora,
destacando ser sabedora da responsabilidade da Administração. Frisou que não
podem ficar contra o povo, pois precisam de progresso e desenvolvimento.
Parabenizou o Prefeito e sua equipe pelo asfalto na cidade, destacando que estão
todos à disposição para contribuir com o município. Concluindo, o Sr. Presidente
agradeceu a presença de todas as autoridades e público presente e declarou
encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 16 de fevereiro de
2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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