ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 05.12.2016
ATA Nº 40/2016
Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, 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, Narciso Wendt, Odilo Stefanello, Tiago Uliana
e Valdemir Rossato. O Sr. Presidente declarou aberto os trabalhos, cumprimentou
os presentes, registrando a presença do Gerente do BANRISUL Gustavo
Bernardes Ribeiro, as Conselheiras Tutelares do município e os Vereadores eleitos
Neusa Rossato e Odacir Busato. Em seguida, colocou em apreciação a Ata n.º
39/2016, da Sessão Ordinária realizada dia vinte e oito de novembro de dois mil e
dezesseis, aprovada por unanimidade. À Mesa, foi apresentado: Do Legislativo
Municipal: Do Ver. Tiago Uliana: Proposição n.º 46/2016: Indicação: Que o
Executivo Municipal estude a possibilidade de conceder Vale-Alimentação aos
Conselheiros Tutelares do município de Nova Palma, para a próxima Legislatura.
No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver.
JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os presentes e solicitou envio de ofício
ao Executivo, solicitando a realização de vistoria na ponte do Arroio Portela, na
rua Duque de Caxias, registrando que na tarde de hoje, convidou o Ver. Tiago para
acompanha-lo, onde se notou que a ponte cedeu ainda mais, não tendo condições
de veículos pesados passarem por ela. Também pediu que o Executivo solucione o
problema na estrada do cerro da Gruta, na entrada do britador, alargando a mesma,
pois o desmoronamento está colocando em risco a segurança dos motoristas que
passam no local. Colocou que a Bancada do PMDB é favorável ao projeto que
será apreciado, destacando ter sido sanado a dúvida com relação à vigência. Frisou
ser favorável ao pedido do Ver. Tiago, considerando justa a concessão do valealimentação as Conselheiras Tutelares, destacando que lutarão para terem o
benefício. Em seguida, se manifestou o Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou
os presentes e justificou a indicação de Sua autoria, destacando ser um pedido das
Conselheiras Tutelares, considerando justo pelo excelente trabalho realizado com
crianças e adolescentes, colocando que já procuraram o Executivo, que está
impossibilitado de conceder por ser ano eleitoral. Frisou que as Conselheiras estão
dispostas a dialogar com o próximo Prefeito, pedindo aos novos Vereadores para
abraçarem a causa. Solicitou ao Presidente que coloque em votação a Indicação,
conforme permite ao Regimento Interno da Casa. Também pediu a compreensão
dos colegas Vereadores na aprovação do Projeto de Lei n.º 39, que trata da venda
da folha de pagamento dos Servidores ao Banrisul, tendo como prazo de vigor
cinco anos e em torno de cento e sessenta mil reais, conforme colocação do
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Gerente do Banco, com setenta por cento pagos este ano e trinta no próximo, valor
este que contribuirá para o momento de dificuldades do município. Também
registrou sua preocupação com a situação da ponte na Rua Duque de Caxias,
constatado na visita que realizaram, pois a parte superior cedeu e existe um fluxo
grande de carga pesada na ponte, pedindo a interdição, até que se faço algo ou
liberar somente para veículos leves. Reforçou o pedido para aprovação do projeto
de lei n.º 39, pois foi severamente cobrado por parte de pessoas do Executivo,
considerando que faltou diálogo com a Casa, na questão do valor e prazo.
Finalizando, fez uso da Tribuna o Ver. JOÃO ALBERTO GHISLENI.
Cumprimentou os presentes e agradeceu a presença do Gerente do Banrisul.
Também elogiou o trabalho realizado pelas Conselheiras Tutelares, junto aos
jovens, considerando justificável o pedido e se colocando a disposição para ajudar,
mesmo sem participar da próxima Administração. Rogou aos novos Vereadores
que, junto as Servidoras da Casa, consigam ter a irmandade que se teve nos
últimos anos, com as coisas no município resolvidas, sempre acima das questões
políticas, destacando que já sente saudade. Convidou os Vereadores da Casa e os
eleitos, para participarem da reunião do Poder Legislativo da Quarta Colônia e
Região, na próxima sexta-feira, com a participação de Deputados e Secretários
Estaduais e o chefe do DAER, poder este que já conquistou várias demandas para
a região. Com relação à questão debatida sobre nome de ruas, considera
importante, destacando que já deixou sua sugestão, preservando a memória de
algumas pessoas. Colocou a sede do Nova-Palmense a disposição para realização
do jantar de confraternização, na próxima segunda-feira. No ESPAÇO DE
LÍDERES, não houve inscritos. Na Ordem do Dia foram apreciados: Projeto de
Lei do Executivo n.º 39/2016, aprovado por unanimidade, com seus pareceres e
Proposição n.º 46/2016 – Indicação, aprovada por unanimidade. No Espaço das
Explicações Pessoais, Ver. Jossandro Marion comentou a semana triste que
passamos, com a queda do avião da Chapecoense, assassinatos em Pinhal Grande
e casos de suicídio na região, como seres humanos e dotados de sentimentos,
estamos de coração apertado, nos fazendo refletir e pensar de forma diferente.
Pediu que a Câmara envie moção ao Clube chapecoense, com assinatura de todos
os Vereadores, se solidarizando pelo ocorrido, pois comoveu a mundo todo, pois
representava o Brasil na Copa Sul-Americana. Reforçou o convite aos Vereadores
e os eleitos para comparecerem no evento do Poder Legislativo da Quarta Colônia,
lembrando que teve o prazer de presidir o mesmo, e com as marchas dos
Vereadores trouxeram várias conquistas para a região, sempre com a participação
máxima do Governo Estadual, com atenção especial para o evento. O poder deve
continuar, pois é a voz das Câmaras e da população. Colocou-se a disposição das
Conselheiras Tutelares, para apoiar na solicitação das mesmas. Concluindo, o
Presidente Ver. Expedito Librelotto registrou a alegria de receber a todos na
sessão de hoje e reforçou o convite para os colegas participarem da reunião do
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Poder Legislativo da Quarta Colônia. Agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 05 de dezembro de
2016.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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