ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 12.12.2016
ATA Nº 41/2016
Aos doze 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 e colocou em apreciação a Ata n.º 40/2016, da Sessão Ordinária
realizada dia cinco de dezembro de dois mil e dezesseis, aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu Of.
Circular n.º 05/2016/119º Zona Eleitoral do RS – Convite para Diplomação dos
Eleitos. À Mesa, foram apresentados: Do Legislativo Municipal: De Todos os
Vereadores: Proposição n.º 47/2016: Projeto de Lei n.º 08/2016: Dá
denominação a Via Pública. Proposição n.º 48/2016: Projeto de Lei n.º 09/2016:
Dá denominação a Via Pública. Proposição n.º 49/2016: Projeto de Lei n.º
10/2016: Dá denominação a Via Pública. Proposição n.º 50/2016: Projeto de
Lei n.º 11/2016: Dá denominação a Via Pública. Proposição n.º 51/2016:
Projeto de Lei n.º 12/2016: Dá denominação a Via Pública. Proposição n.º
52/2016: Projeto de Lei n.º 13/2016: Dá denominação a Via Pública.
Proposição n.º 53/2016: Projeto de Lei n.º 14/2016: Dá denominação a Via
Pública. Proposição n.º 54/2016: Projeto de Lei n.º 15/2016: Dá denominação a
Via Pública. Proposição n.º 55/2016: Projeto de Lei n.º 16/2016: Dá
denominação a Via Pública. Proposição n.º 56/2016: Projeto de Lei n.º 17/2016:
Dá denominação a Via Pública. Moção n.º 18/2016: Moção de Pesar: Aos
Familiares do Sr. Nelson da Rosa Santos, Suplente de Vereador, pelo seu
falecimento, ocorrido dia 08 de dezembro. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou os
presentes e referiu-se aos projetos de lei para denominação de ruas na cidade,
destacando que mereciam identificação nominal. Buscou-se na sociedade pessoas
que já partiram, mas que prestaram relevantes serviços para o município.
Registrou que estiveram reunidos, juntamente com o Presidente Expedito, Ver.
João Alberto e o Prefeito Adroaldo, onde chegaram aos nomes indicados em
comum acordo. Procuraram homenagear todos os Vereadores da primeira
Legislatura, que já partiram, alguns ex-Prefeitos, pessoas que prestaram serviços a
comunidade ou proprietários das terras. Com relação ao projeto de lei n.º 38, que
trata do orçamento para dois mil e dezessete, o mesmo foi elaborado pela
Secretária de Finanças, destacando ser muito realista. Foi acrescido a inflação e
caberá a próxima Administração bem gerir os recursos e os futuros Vereadores
fiscalizarem a aplicação dos mesmos. Caberá a captação de recursos fora do
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município, com órgãos federais e estaduais e guardar dinheiro para as contra
partidas das obras. O orçamento contempla todas as áreas e está estimado em
quase vinte e seis milhões de reais, para atender todas as obrigações da
Administração. Registrou o passamento do colega Suplente de Vereador Nelson
Santos, que por várias vezes assumiu nesta Casa, pessoa simples e humilde, que
concorreu a Vereança por várias vezes pelo Partido Progressista. Ocupava a
Tribuna com propriedade, defendendo os mais humildes e especialmente a
reciclagem do lixo, nunca se furtou de ajudar a comunidade, lutando contra a
doença por vários anos. Em seguida, se manifestou na Tribuna o Ver.
JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os presentes e justificou-se pela
ausência na reunião que tratou sobre os nomes das ruas, para resolver problemas
pessoais. Acata a decisão dos colegas e considera justa as homenagens aos exPrefeitos e Vereadores da primeira Legislatura, colocando que a Bancada do
PMDB é favorável aos mesmos. Colocou a reclamação da população, com relação
à coleta de lixo, que está sendo realizada em horário de desacordo com o contrato,
além do péssimo serviço, com bastante lixo nos cantos das lixeiras e no chão.
Pediu que a Secretaria de Agricultura notifique ou peça explicação a empresa, pois
se manter o horário, que se avise para a população se organizar. Na última sextafeira realizou-se o encontro do Poder Legislativo da Quarta Colônia, presentes
todos os municípios que compõem o poder, lamentando que não tiveram a
presença de representantes do Governo e Deputados, mas discutiu-se o estatuto,
trataram de problemas da região e organização da próxima Marcha dos
Vereadores. Com relação ao projeto de lei n.º 38, que trata do orçamento para o
próximo ano, representa ser um valor enorme, mas já está comprometido quase
cinquenta por cento com a folha de pagamento, com um valor mínimo para o
município investir. Frisou ser preciso ir à busca de recursos do Governo Estadual e
Federal, através de projetos e emendas. Em nome da Bancada, lamentou o
falecimento do Sr. Nelson Santos, Vereador atuante quando assumiu, sempre com
boas ideias e preocupado com as crianças, registrando o pesar aos familiares. No
ESPAÇO DE LÍDERES, não houve inscritos. Na Ordem do Dia foi apreciado:
Projeto de Lei do Executivo n.º 38/2016 - LOA, aprovado por unanimidade, com
seus pareceres. Na oportunidade, o Presidente Expedito comentou os projetos de
lei de denominação de ruas, destacando ser uma necessidade, citando o exemplo
para colocação de internet é preciso um endereço, com nome da rua. Registrou
estar feliz em ver que seus pais formam homenageado, com indicação do colega
Ver. João Alberto e do Prefeito Adroaldo, destacando que sua mãe será à primeira
mulher com nome de rua na cidade, considerando merecido, pois era a
incentivadora na doação dos terrenos para o município. Em seguida, consultou os
Vereadores a alteração no horário da Sessão Ordinária do dia dezenove de
dezembro, ficando acordado o início para as dezoito horas e reunião das comissões
às dezessete horas. No Espaço das Explicações Pessoais, Ver. João Alberto
Ghisleni registrou que a escolha dos nomes para as ruas foi unânime, lembrando
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que recebia a cobrança dos Correios para denominação. Ficará o Distrito Industrial
para a nova Legislatura nominar. Com relação ao encontro do Poder Legislativo
da Quarta Colônia, registrou a presença do representante do Governador Sartori e
Presidente Nacional da Juventude do PMDB, Roberto Fantinel, que na
oportunidade, deu um mapa da situação do governo e apresentou as reformas
previstas para equilibrar as finanças. Na ocasião, justificaram a ausência da futura
Vereadora Neusa, mas outros estavam presentes. Associou-se as colocações dos
Vereadores Tiago e Jossandro, com relação ao Sr. Nelson Santos, pessoa humana
e querida, sempre com boas ideias. Registrou que no próximo domingo terão, no
Estádio Pe. Burmann, uma homenagem ao jovem Robert Dalla Nora, uma
competição a nível regional, com dez seleções sub 15, e a abertura será às nove
horas, promoção de amigos do jovem e seu pai. Frisou que, no dia de hoje, teve a
certeza que ainda vale a pena fazer política e se tem bons políticos e de bom
coração em Brasília, que conseguem resolver problemas, pois num telefonema
conseguiu interferir para realização de uma cirurgia de prótese de quadril, de oito
meses de espera e hoje foi realizada, pelo SUS. Concluindo, o Presidente Ver.
Expedito Librelotto cumprimentou e parabenizou os Vereadores eleitos Neusa,
Paulo, Odacir e Claudio, sempre presentes, tomando conhecimento de como
funciona o Legislativo. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 12 de dezembro de 2016.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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