ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 14.12.2015
ATA Nº 38/2015
Aos quatorze dias do mês de dezembro 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 37/2015, da Sessão
Ordinária realizada dia trinta de novembro 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 416/2015 – Balancete das receitas e despesas/novembro 2015 e
Of. Circ. N.º 01/2015 Câmara Municipal de Formigueiro – composição da Mesa
Diretora/2016. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto
de Lei n.º 45/2015: Altera os índices de pagamento do Prêmio de Qualidade e
Inovação PMAQ/AB. Projeto de Lei n.º 46/2015: Dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal de Política Cultural do Município de Nova Palma. Projeto
de Lei n.º 47/2015: Autoriza o Poder Executivo abrir crédito especial com
recursos oriundos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e
próprios do Município. Do Legislativo Municipal: De Todos os Vereadores:
Moção n.º 23/2015: Moção de Pesar: Aos familiares do Sr. Bruno Casarotto
Pippi Filho, Ex-Vice-Prefeito de Nova Palma, pelo seu falecimento, ocorrido dia
08 de dezembro, em Santa Maria. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE,
fez uso da Tribuna o Ver. ODILO STEFANELLO. Cumprimentou os presentes
e lamentou o falecimento do Sr. Bruno Pippi, professor na comunidade de São
Francisco e também foi jogador do time da comunidade. Registrou que as estradas
estão sendo recuperadas, com muito a se fazer, e espera-se que diminua as chuvas.
Desejou que o bom entendimento continue na Casa, no próximo ano. Também
desejou um Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos. Em seguida, se manifestou
o Ver. MARCELO FERRAZ. Cumprimentou os presentes e registrou seu
carinho e abraço a família do falecido Bruno Pippi, um trabalhista, ressaltando que
trabalharam juntos na Administração passada, foi um defensor da educação e
exemplo de professor, considerando uma grande perda. Pediu encaminhamento de
ofício ao Prefeito Municipal, solicitando melhorias na estrada próxima a
propriedade do Senhor Vanderlei Alves, na comunidade do Rincão dos Fréos, com
a colocação de tubos, onde necessário, após entendimento entre as famílias.
Desejou um Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos, desejando que tenhamos
melhores notícias, principalmente na questão da política, que está uma vergonha.
Continuando, fez uso da Tribuna o Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou os
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presentes e justificou o projeto de lei do Executivo, que trata do PMAQ,
colocando que o Prefeito ficou de rever os percentuais e decidiu fazer as
alterações, cumprindo a palavra, com os servidores da saúde. Considerou louvável
a iniciativa do Prefeito Municipal de criar o Conselho Municipal de Política
Cultural, com representação de toda sociedade, destacando ser sugestão da
Secretaria Estadual da Cultura, para debater assuntos de interesse e também
auxiliar na captação de recursos para eventos, como a realização da segunda Expo
Nova Palma. Com relação ao projeto 47, pedindo abertura de crédito, destacou ser
uma emenda da Senadora Ana Amélia Lemos, de cem mil reais, registrando que
serão adquiridas uma carreta tanque, para transporte de água, com um quite de
combate a incêndio, uma roçadeira agrícola, uma ensiladeria, para a comunidade
do Caemborá, uma madal e um distribuidor de adubo orgânico líquido.
Finalizando, registrou terem recebido a boa notícia da vinda dos recursos para
efetuar o pagamento do rolo compactador, com grande contribuição do Deputado
Luiz Carlos Heinze, e pediu a compreensão dos colegas na aprovação dos projetos
apresentados. Após, se manifestou o Ver. JOSSANDRO MARION.
Cumprimentou os presentes e reportou-se ao projeto de lei n.º 46, parabenizando a
Administração por ter cumprido com a palavra, pois quando estiveram reunidos
com os servidores, ficou acertada que modificariam a lei, beneficiando os
mesmos. Agradeceu os colegas por mais um ano de bom relacionamento na Casa,
e que possam continuar trabalhando um respeitando o outro. Finalizou desejando
um Feliz Natal e um feliz dois mil e dezesseis a todos. Concluindo o Grande
Expediente, fez uso da Tribuna, o Ver. JÚLIO DELLA MÉA. Cumprimentou os
presentes e destacou ter sido um ano de crise e enchentes, mas também
aconteceram muitas coisas boas, apesar das dificuldades. Foi um ano de perdas
inesperadas de pessoas importantes, como o Sr. Bruno Pippi, que foi seu professor
na Vila Cruz, excelente profissional que sempre lutou pela classe dos professores.
Registrou seu agradecimento pelo calçamento realizado na comunidade de Vila
Cruz, o asfalto na cidade, obras no distrito, câmeras de vigilância, entre outros.
Estão se encaminhando bem, devido à união e diálogo nesta Casa, senão nada
funciona. Desejou a todos um Feliz Natal e um dois mil e dezesseis com saúde,
paz e harmonia. No ESPAÇO DE LÍDERES, não houve inscritos. Na Ordem do
Dia foram apreciados: Em Regime de Urgência: Projetos de Lei do Executivo
n.ºs 45/2015, 46/2015 e 47/2015, aprovados por unanimidade, com seus
respectivos pareceres. Em continuidade, realizou-se a eleição da nova Mesa
Diretora para o Exercício de 2016, chapa única, eleita por unanimidade, ficando
assim constituída: Presidente - Ver. Expedito Librelotto, Vice-Presidente - Ver.
Odilo Stefanello, 1º Secretário - Ver. João Alberto Ghisleni e 2º Secretário Ver. Jossandro Marion, que tomará posse em quinze de fevereiro de dois mil e
dezesseis. Com a palavra, o Presidente Expedito Librelotto parabenizou o
Presidente do Nova-palmense, Ver. João Alberto Ghisleni, pelo belo jantar
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realizado no sábado que passou. Agradeceu o apoio dos colegas Vereadores de
continuar presidindo a Casa, destacando que continuará o mesmo, dando
oportunidade a todos. Destacou que o partido indicou o Ver. Tiago ou Sua
Excelência para o cargo, pois, por ser ano eleitoral, é preciso manter a paz e a
ordem na Casa. Após entendimento entre ambos, Ver. Tiago foi sensato e abriu
mão para que Sua Excelência fosse o Presidente. Destacou que falará com o
Prefeito em relação ao encaminhamento de projetos em regime de urgência, que
foram frequentes e com pouco tempo para estudo, agradecendo a oposição pela
compreensão. Também agradeceu as Servidoras da Casa, Salete, Tania e Ivete,
pelo apoio e suporte e desejou um Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos. No
Espaço das Explicações Pessoais, se manifestou o Ver. Tiago Uliana. Registrou
seu reconhecimento ao Senhor Bruno Pippi, pela trajetória na educação e o quê fez
pelo município, sendo ex-Vice-Prefeito e ex-Secretário Municipal. Com relação às
estradas, que é preocupante e tem muitas cobranças, deixou o reconhecimento pelo
empenho do Secretário Narciso, pedindo paciência, pois aos poucos serão
recuperadas. Parabenizou o Ver. Expedito, eleito novamente Presidente da Casa,
queria sim ser o Presidente, pois não irá concorrer a Vereador na próxima eleição
e numa conversa franca abdicou, mas está à disposição de toda a Mesa Diretora,
desejando boa sorte. Como Líder do Governo, procurou dar atenção a todos e
pediu desculpas aos colegas Edis, se não levou todos os pedidos. Desejou um ano
de união e resultados e um Feliz Natal e um dois mil e dezesseis maravilhoso a
todos, com muita saúde e paz. Em seguida, fez uso da palavra o Ver. João
Alberto Ghisleni. Destacou que desde dois mil e cinco se iniciou um trabalho de
entendimento na Casa, discutindo e divergindo sempre no campo das ideias.
Registrou que, em reunião com o Presidente do Partido do PMDB, Ver. Jossandro,
no dia de hoje, levantou-se a questão de fazer uma chapa de oposição para a Mesa
Diretora, mas entenderam que por questão de credibilidade ao trabalho e acreditar
que o Presidente foi coerente, de diálogo e responsável, com o que combinou e
fez, é importante manter isso para o bem do Legislativo. Registrou ter várias
reclamações com relação ao programa da Câmara na rádio, pois na Comunitária só
passa a pauta e corrida, questionando o porquê gastar dinheiro só para essa leitura,
não admite continuar assim. Destacou que, atendendo um pedido do Sr. Prefeito,
agendou uma audiência com o Deputado Perondi, em Brasília, amanhã à tarde,
para tratar da verba do ginásio da Salete. Desejou um Feliz Natal a todos,
agradecendo o carinho recebido dos colegas Vereadores e Servidoras da Casa.
Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto explicou ao Ver. João Alberto
que na questão do programa de rádio, ouve um descontentamento do Presidente da
Rádio São Roque, que coloca funcionário para realizar as entrevistas e passava o
programa pronto para a Rádio Comunitária. Em conversa como Sr. Ditmar,
Presidente da Comunitária, pediu-se para que faça o mesmo trabalho e como o ano
está se encerrando, acertaram que no próximo será visto como irão fazer.
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Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das
Sessões, Nova Palma, 14 de dezembro de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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