ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 07.11.2016
ATA Nº 37/2016
Aos sete dias do mês de novembro 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 e cumprimentou
os presentes, registrando a presença dos Vereadores eleitos Odacir Busato, Tiago
Facco e Claudio Piovesan. Em seguida, colocou em apreciação a Ata n.º 36/2016,
da Sessão Ordinária realizada dia trinta e um de outubro de dois mil e dezesseis,
aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto
Ghisleni leu Resolução de Mesa n.º 08/2016 – Institui Ponto Facultativo. À Mesa,
foi apresentado: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 36/2016: Dispõe
sobre o serviço de inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal
realizadas pelo serviço de Inspeção Municipal - SIM. Projeto de Lei n.º 37/2016:
Dispõe sobre as taxas de fiscalização sanitária de produtos de origem animal pelo
Sistema de Inspeção Municipal - SIM. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. JOSSANDRO MARION.
Cumprimentou os presentes e parabenizou a Casa, pela realização da audiência
pública, na tarde de hoje, relativa ao projeto de lei n.º 35, lamentando a pouca
participação da população. Considerou importante terem cumprido com o dever
legal, destacando que o projeto foi bem debatido, sendo bem esclarecidas as
limitações do perímetro urbano pelo Arquiteto do Executivo. Solicitou a Secretaria
de Obras a retirada da árvore que caiu sobre o quiosque, no camping do balneário,
bem como resolver o problema de um buraco, próximo à sanga, que faz divisa
com a Associação Banco do Brasil - ABB. Também solicitou a retirada dos galhos
que caíram na pista de caminhada, no campo de futebol. Considerou boa a
iniciativa do Executivo, em relação aos projetos de lei apresentados na Sessão de
hoje, para regulamentar, dentro do município, a comercialização de produtos de
origem animal, que será fonte de renda aos pequenos produtores, sendo um grande
avanço. Frisou ser importante analisarem e até melhorar o mesmo. No ESPAÇO
DE LÍDERES, se manifestou o Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou os presentes
e reportou-se aos projetos de lei apresentados, lembrando que já se manifestou em
relação à carência de proporcionar aos pequenos agricultores a regularização de
seus produtos para comercialização. Destacou ser importante os Vereadores
tomarem ciência do conteúdo dos projetos, cumprimentando a Administração
Municipal pela iniciativa, trabalho desenvolvido pela Flávia, veterinária da
Prefeitura, na elaboração dos mesmos. Registrou que, alguns dias atrás, ocorreu
uma fiscalização por parte do Ministério Público, em alguns estabelecimentos,
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com o recolhimento de alguns produto de origem animal comprado dos
agricultores, destacando que, com essa regularização poderão oportunizar a
comercialização, podendo agregar renda as propriedades. Com relação ao projeto
de lei n.º 35, que amplia a zona urbana, destacou terem sido esclarecidas as
dúvidas na audiência pública, que foi de grande valia, para organizar o
crescimento da cidade, dentro da lei. Registrou que os pedidos do Ver. Jossandro,
no estádio municipal, já estão sendo realizados e os demais serão levados a
Secretaria de Obras. Na Ordem do Dia foi apreciado: Projeto de Lei do
Executivo n.º 35/2016, aprovado por unanimidade, com seus pareceres. No
Espaço das Explicações Pessoais, não houve inscritos. Concluindo, o Presidente
Ver. Expedito Librelotto agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 07 de novembro de 2016.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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