ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 09.11.2015
ATA Nº 34/2015
Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e quinze, 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, Luiz Carlos Bertoldo, Marcelo Ferraz, Nelson Santos, Odilo
Stefanello e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos,
cumprimentou os presentes e colocou em apreciação a Ata n.º 33/2015, da Sessão
Ordinária realizada dia vinte e seis de outubro de dois mil e quinze, que foi
aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto
Ghisleni leu o Of. Gab. Pref. n.º 374/2015 – Indicação do novo Líder do Governo,
no período de trinta dias, na licença do titular. Of. Grêmio Estudantil Tiradentes –
Solicitação de patrocínio para o IV Show de Talentos. Pedido de Licença do Ver.
Valdemir Rossato, para tratar de interesse particular, pelo prazo de quinze dias, a
contar de dezesseis de novembro, sendo aprovado por unanimidade. À Mesa,
foram apresentados: Do Legislativo Municipal: De Todos os Vereadores:
Moção n.º 19/2015: Moção de Pesar: Aos familiares do Sr. David Facco, pelo
seu falecimento, ocorrido dia 25 de outubro, em Nova Palma. No ESPAÇO DO
GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. ODILO STEFANELLO.
Cumprimentou os presentes e colocou que, mesmo estando de licença, fez vários
pedidos ao Prefeito, solicitados por pessoas que sofreram danos com a enchente,
em pontes e estradas, destacando que os mesmos estão sendo atendidos na medida
do possível. Lembrou que na enchente de dois mil e dez, os trechos de estradas
que acompanhou, onde foi feito o sarjetamento, reabertura e usado o rolo
compactador, aguentaram bem mais tempo, sugerindo que continue esse trabalho.
Comentou a situação da passagem na propriedade do Sr. Valentin Ferrari, onde foi
feito um trabalho provisório, com a colocação de tubos, destacando não ser
suficiente numa enchente, sugerindo que se faça uma barragem baixa ou uma
ponte bem alta, pois só canalizar não resolve o problema. Agradeceu a recepção
em seu retorno e se colocou a disposição de todos. Em seguida, se manifestou o
Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os presentes e fez suas as palavras
do Ver. Odilo, em relação à recuperação das estradas, onde feito o trabalho de
sarjetamento, as mesmas duram bem mais, considerando importante levar a
sugestão para a Administração. Considerou ser culpa das pontes os problemas
nessa última enchente, dentro da cidade, pois foram mal projetadas, citando o
exemplo da ponte próxima a residência de sua mãe, que está mal alinhada e fora
do curso do rio, assim como a nova galeria também mal planejada, que segura
entulhos e acaba desviando a água para as casas e acredita que se construiu pontes
demais, uma só chegaria, pois não custa caminhar algumas quadras. Solicitou
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envio de ofício ao Executivo pedindo o cascalhamento da estrada do Bugre, desde
a Linha dos Coccos até o Caemborá, principalmente o trecho da residência do Sr.
Josemir Lago até o Sr. Vitorino Scapin, onde mudou o curso do rio, sendo que a
Administração já fez um conserto provisório, mas está difícil a passagem de
veículos em alguns trechos. No ESPAÇO DE LÍDERES, não houve inscritos. Na
Ordem do Dia não houve votação. No Espaço das Explicações Pessoais, também
não houve inscritos. Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto reforçou
o convite para todos os Vereadores divulgarem e participarem do debate público
de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, a realizar-se dia vinte e sete de
novembro e agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão.
Sala das Sessões, Nova Palma, 09 de novembro de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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