ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 10.08.2015
ATA Nº 24/2015
Aos dez dias do mês de agosto 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, Odilo Stefanello, Tiago
Uliana e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos,
cumprimentou os presentes e colocou em apreciação a Ata n.º 23/2015, da Sessão
Ordinária realizada dia três de agosto de dois mil e quinze, que foi aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu o
Pedido de Licença da Ver.ª Marta Dalla Favera, para tratar de interesse particular,
pelo período de sessenta dias, sendo aprovado por unanimidade; Of. Gab. Pref. n.º
283/2015 – Resposta do Pedido de Informações – Proposição n.º 42/2015 e Of. n.º
04/2015 – Comissão Organizadora da VIII Expofeira Colonial de São Francisco –
Nova Palma/RS. Na oportunidade, o Sr. Presidente, Ver. Expedito, deu as boas
vindas ao Ver. Luiz Carlos Bertoldo, que assumiu a vereança na licença da Ver.ª
Marta. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei
n.º 32/2015: Autoriza o Poder Executivo Municipal desapropriar, por valor
simbólico e amigável. Do Legislativo Municipal: Do Ver. Tiago Uliana:
Proposição n.º 46/2015: Indicação: Que o Executivo Municipal estude a
possibilidade da colocação de lixeiras seletivas, para o descarte correto do lixo,
preferencialmente na rua asfaltada e ao redor da praça. Proposição n.º 47/2015:
Indicação: Que o Executivo Municipal estude a possibilidade de elaborar um
projeto global, para modernização da Praça Pe. João Zanella, incluindo no
projeto melhorias das condições da praça de brinquedos. No ESPAÇO DO
GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. ODILO STEFANELLO.
Cumprimentou os presentes e colocou que chamou atenção, ao participar de
inaugurações, na semana do município, a situação dos palanques do campo de
futebol, na comunidade do Rincão Santo Inácio, que estão descascando e caindo
os pedaços, sendo que o estádio foi fechado há apenas seis ou sete anos. Destacou
já ter comentado com o Prefeito a situação, que ficou de ver a firma responsável,
que não colocou o cimento devido para dar sustentação, sendo necessária a
manutenção. Em seguida, se manifestou o Ver. TIAGO ULIANA.
Cumprimentou os presentes e justificou as indicações apresentadas no dia de hoje,
destacando serem de grande importância. O pedido para elaboração de projeto de
modernização da praça central, incluindo melhorias na pracinha de brinquedos,
que tem grande concentração de crianças, com brinquedos mais modernos e
menos perigosos, assim como outras melhorias nas calçadas, iluminação, bancos e
ornamentação, que se encaminhe para Brasília esse projeto, para futuramente ser
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contemplado com algum recurso. O pedido para colocação de lixeiras seletivas,
sabe-se que se investiu nisso, mas com a campanha, onde o município foi
contemplado pela Receita Federal, com um veículo específico para recolhimento
de lixo reciclável, um avanço na questão do meio ambiente. Frisou que podem
proporcionar algumas lixeiras específicas para separação, iniciando nas ruas
asfaltadas e ao redor da praça, trabalho este de coleta do lixo reciclável, que está
sendo divulgado pelas Agentes Comunitárias de Saúde, elogiando o trabalho das
mesmas, e logo se iniciará na cidade, tornando a cidade mais bonita e organizada.
Continuando, fez uso da Tribuna o Ver. MARCELO FERRAZ. Cumprimentou
os presentes e desculpou-se com o Presidente Expedito, pelo mal entendido, ao
interpretar mal algumas colocações na reunião das comissões na sessão passada.
Registrou ter sido cobrado por algumas pessoas, que querem informações, pois
nesse período de crise, além da Secretária de Saúde, há outra pessoa dando
assessoramento, pedindo ao Líder do Governo ver se realmente se faz necessário.
Também foi cobrado com relação ao Distrito Industrial, pedindo informações de
quem é o gado colocado no terreno. Destacou que não vê problema, mas as
pessoas cobram informações, se essa pessoa tem autorização. Com relação ao
projeto de doação ou compra de terreno, para área de lazer, considerou
preocupante se for compra, pois estamos num momento de crise. Registrou sua
alegria e contentamento de novamente estarem unidos os partidos PDT, PMDB e
PT, depois de alguns desentendimentos, destacando que partiu dos Vereadores
refazerem a coligação e continuarem unidos, em busca de recursos e trabalhar pelo
município. Concluindo o Grande Expediente, se manifestou o Ver. JOSSANDRO
MARION. Cumprimentou os presentes e fez uma saudação especial ao Ver. Luiz
Carlos Bertoldo. Frisou que precisam se valorizar como Vereadores, pois a
Câmara é um Poder, representa o povo e faz parte da Constituição Federal,
colocando-se a disposição do colega Vereador. Ressaltou estar feliz com a
chegada do Projeto de lei n.º 32, que desapropria terreno no Bairro Operário,
lembrando que já fez vários pedidos para uma área de lazer naquele local. A
compra do terreno será por um valor simbólico, parabenizando a Administração
pela aquisição, pois com certeza trará alegria para aqueles moradores. Registrou
que a Bancada do PMDB é favorável aos projetos de lei n.ºs 29 e 30, que serão
apreciados nesta sessão. No ESPAÇO DE LÍDERES, se manifestou o Ver. TIAGO
ULIANA. Anunciou à liberação de metade dos recursos da emenda do Deputado
Alexandre Rosso, do PSB, que servirá para calçamento de trechos das ruas
Luciano Descovi, Osvaldo Cruz e Habitar Aléssio. O restante dos recursos virá
conforme cronograma de realização da obra. Considerou uma grande conquista
para aqueles moradores e Administração Municipal. Registrou estar pronta a
licença para dragagem do Rio Soturno e Arroio Portela, assim que concluir alguns
trabalhos no interior, as máquinas serão deslocadas para solucionar o problema e
também será construído um muro de contenção no Arroio Portela, trabalho este
acompanhado por um geólogo. Também registrou a licitação de mil horas
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máquinas, para atender os agricultores, dando continuidade nas comunidades não
atendidas. Na Ordem do Dia foram apreciados os Projetos de Lei do Executivo
n.ºs 29/2015 e 30/2015, aprovados por unanimidade, com seus respectivos
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, 10 de agosto de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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