ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 04.04.2016
ATA Nº 08/2016
Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às dezessete horas, na
Sala das Sessões, reuniram-se em Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador
Expedito Librelotto, os Vereadores: João Alberto Ghisleni, Jossandro Marion,
Luiz Carlos Bertoldo, Marcelo Ferraz, Narciso Wendt, Nelson Santos, Tiago
Uliana e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos,
cumprimentou os presentes e colocou em apreciação a Ata n.º 07/2016, da Sessão
Ordinária realizada dia vinte e oito de março de dois mil e dezesseis, aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu:
Comunicado do Ver. Narciso Wendt - reassumindo a vaga de Vereador Titular,
após exoneração no cargo de Secretário Municipal de Obras e Trânsito; Of.
Comitê Gestor do PUFV n.º 02/2016 - indicação de representante da Câmara
Municipal; Of. n.º 230/2016 Gabinete do Chefe de Polícia - agradecimento por
felicitações; Of. n.º 539/2016/GIGOV Santa Maria - crédito de recursos
financeiros. À Mesa, não houve encaminhamento de projetos e proposições. No
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, não houve inscritos. No ESPAÇO DE
LÍDERES, se manifestou o Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os
presentes e deu as boas vindas ao Ver. Narciso, parabenizando pelo brilhante
trabalho que realizou frente à Secretaria de Obras, lembrando que sempre foi
parceiro da Câmara, atendendo inúmeros pedidos dos Vereadores, mesmo com
todas as dificuldades de manter as estradas, em razão da extensão do município e
terreno acidentado. Solicitou encaminhamento de ofício, atendendo pedido de
alguns caminhoneiros, para que o Executivo realize roçada na estrada do cerro da
Gruta. Em aparte, Ver. Tiago pediu que também se fizesse a roçada na estrada que
vai para Vila Cruz, mas lembrou que o trabalho deveria ser realizado pelos
proprietários. Continuando, Ver. Jossandro desejou uma boa viagem aos colegas
que participarão da Marcha dos Vereadores do Poder Legislativo da Quarta
Colônia e Região, em Porto Alegre, e que bem representem as demandas, sendo
importante lutar pelos interesses do município e região. Na Ordem do Dia não
houve votação. No Espaço das Explicações Pessoais, não houve inscritos. Na
oportunidade, Ver. João Alberto Ghisleni fez suas as palavras do Ver. Jossandro,
quanto aos elogios ao ex-Secretário e agora colega Narciso, dando as boas vindas
ao mesmo. Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto desejou aos
Vereadores Tiago, Marcelo e João Alberto uma boa viagem e que bem
representem o município, na Marcha dos Vereadores a Capital. Agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova
Palma, 04 de abril de 2016.
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