ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 19.12.2016
ATA Nº 42/2016
Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às dezoito 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 colegas Vereadores, as colaboradoras da Casa, registrando a
presença da imprensa, dos Vereadores eleitos Rodrigo Severo e Neusa Rossato,
sua esposa Dona Marlene e comunidade em geral. Em seguida, colocou em
apreciação a Ata n.º 41/2016, da Sessão Ordinária realizada dia doze de dezembro
de dois mil e dezesseis, aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário,
Ver. João Alberto Ghisleni leu Of. Circ. Gab. Pref. nº 09/2016, comunicando o
recebimento de Recurso do Governo Federal, através do Dep. José Otávio
Germano-PP, no valor R$ 73.755,00 (Setenta e três mil, setecentos e cinquenta e
cinco reais), para pavimentação em vias públicas; do Dep. Heitor Schuch-PSB, R$
122.925,00 (Cento e vinte e dois mil, novecentos de vinte e cinco reais), para
pavimentação em vias públicas; repasse do Ministério da Integração NacionalDefesa Civil de R$ 444.310,17( quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e
dez reais e dezessete centavos), para construção de uma ponte no Lageado Seco e
duas passagens molhadas, na Salete e Arroio Bugre; Of. Circ. n.º 04/2016 da
Escola Estadual Tiradentes; OF. Gab. Pref. nº 300/2016, referente à movimentação
financeira do mês de novembro; Requerimento do Ver. Jossandro Marion,
solicitando a retirada da urgência dos Projetos de Lei nº 40/2016 e nº 41/2016. À
Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal: Em Regime de Urgência:
Projeto de Lei nº 40/2016: Altera o Anexo VII.a, da Lei nº 1.350/2010 e Em
Regime de Urgência: Projeto de Lei nº 41/2016: Cria o Distrito Industrial de
Nova Palma, dispõe sobre incentivos fiscais e dá outras providências. Do
Legislativo Municipal: De Todos os Vereadores: Moção n.º 19/2016: Moção
de Pesar: Aos familiares da Sr.ª Felicitá Stefanello Pegoraro, pelo seu
falecimento, ocorrido dia 12 de dezembro. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. ODILO STEFANELLO.
Cumprimentou todos os presentes e manifestou-se dizendo que, por ser a última
Sessão e também encerrando o segundo mandato, adquiriu conhecimento e
dialogou com os colegas de todos os partidos, agradecendo os mesmos. Destacou
que conseguiu muitas coisas, outras não, por falta de recursos, mas sempre foi
bem atendido pelos Prefeitos nas duas gestões. Concluiu desejando um Feliz Natal
e Feliz Ano Novo a todos, bem como aos novos eleitos, desejou um bom mandato
e que trabalhem para o melhor do Município. Em seguida, se manifestou o Ver.
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MARCELO FERRAZ. Cumprimentou os presentes, hoje em grande número,
referindo-se o quanto é bom ter pessoas influentes na sociedade, prestigiando a
última Sessão e com opinião formada, sobre as questões que ocorrem na
comunidade. Colocou que, nas últimas Sessões, vinha a esta Casa cabisbaixo, por
alguns acontecimentos que vem afetando-o, particularmente sua carreira política,
com seu Partido PDT, mas no dia de hoje, está disposto e vai sair com a cabeça
erguida e dever cumprido, duvidando que alguma pessoa na sociedade, possa dizer
que essa Legislatura, não fez por merecer estar aqui, pois foi dado uma
demonstração de passibilidade, de como se faz uma legislatura, com respeito ao
próximo, ao Prefeito, Vice-Prefeito e especialmente aos servidores e comunidade,
sempre debatendo questões de interesse e pensando no Município. Aos Vereadores
eleitos, pediu que continuassem com isso, porque vale a pena, ressaltando que as
amizades que fez na região e no estado, é muito bom ter essa influência, poder
ajudar as pessoas através de outras, isso faz muito bem para o espírito, alma e
coração. Agradeceu ao Presidente Ver. Expedito e ao colega Ver. Narciso,
referindo-se ao período que estavam à frente da Secretaria de Obras, dizendo que
sempre foi bem recebido e nunca tantos Pedidos de Providências foram atendidos
por essa Secretaria, mesmo sendo um Vereador de oposição forte, crítico e que
cobrava muito, mas sempre de forma construtiva, realizando os anseios dos
munícipes, especialmente dos agricultores. Aos demais colegas Vereadores, disse
que a amizade construída nesse período vai levar pra vida e que valeu a pena ser
Vereador, se colocando a disposição dos novos, para colaborar e trocar ideias,
dizendo que vai retornar a tribuna para falar sobre sua relação, que não é nada boa,
dentro do PDT. Desejou a todos um Feliz Natal e Feliz Ano Novo e que Deus
possa proteger a todos. Dando continuidade, Ver. JÚLIO DELLA MÉA
cumprimentou os colegas e o público presente, dizendo que teve a oportunidade
nesses quatro anos, de se colocar a disposição para ajudar dentro da política o
município, sua comunidade e a todos. Frisou que fez sua parte, não se candidatou
novamente, pois acha que todos devem se colocar a disposição para o crescimento
do bem comum e do município, embora com dificuldades, mas com muito
trabalho, dedicação e seriedade vencerão. Também agradeceu todos os colegas
pela oportunidade de estarem juntos, desejando que continuem se encontrando e
dialogando, pois aqui é um ambiente muito bom, que lhe fez crescer. Agradeceu
as Servidoras Ivete, Tania e Salete pelo trabalho e ajuda, a Rede Jauru, na pessoa
do Gilberto Ferreira, e ao Executivo, sempre presente nesta Casa, esclarecendo o
que fosse necessário. Prosseguindo, colocou-se a disposição de todos para
colaborar, enfatizando que o clima, que tiveram nesses quatro anos, foi de muito
diálogo e amizade. Despediu-se desejando a todos os colegas, aos novos
Vereadores e familiares um Feliz Natal e um Ano Novo com muita paz e amizade.
Prosseguindo, Ver. JOÃO ALBERTO GHISLENI cumprimentou e nominou os
presentes, ressaltando que, após vinte anos nesta Casa, aprendeu a viver muitas
coisas e que só sua mente pode dizer. Agradeceu as servidoras Tania e Ivete pela
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paciência e organização, os jovens Vereadores Marcelo, Jossandro e Tiago, que
viu o crescimento e a responsabilidade, destacando que os admira muito, pois
representam a comunidade, ficaram nos anais da Casa e no coração de muitos que
acompanharam a trajetória. Aos Vereadores Valdemir e Odilo, pessoas simples,
ligadas a agricultura, mas que engrandeceram e deram sua colaboração com
análise dos projetos. O Ver. Odilo sempre contribuindo com sua experiência de
vida particular, lavoura, plantio, familiar e que também terão seus nomes gravados
nos anais da Casa. Aos Vereadores Narciso e Expedito, que conduziram a
Secretaria de Obras, frisou que os mesmos deram um exemplo de competência e
trabalho, a forma como eram tratados, sem olhar partido político, com
honestidade, olhando sempre para a necessidade de cada comunidade. Prosseguiu
dizendo que nunca vai esquecer o Ver. Expedito, Presidente da Casa, pelas lições
e experiência de vida, reconhecendo de público que o surpreendeu positivamente,
sempre íntegro, sério nas questões e também com simplicidade. Lembrou-se da
luta de Sua Excelência, nos últimos quinze anos, sempre relacionado com a
juventude, contra as drogas, o álcool e prostituição, dizendo que isso demanda não
só de coragem, porque sofre algumas pressões especialmente sobre questão das
drogas, desejando ao Ver. Júlio que sua obstinação pela juventude, família e
comunidade seja levada adiante o legado, parabenizando-o pela essência de
professor, sempre preocupado com a condução da juventude. Continuando, frisou
que esse projeto é seu maior orgulho, onde pode encaminhar vários jovens, mas
ainda existem muitos, levando apenas uma pequena tristeza sobre o projeto, que
seria a segunda parte de quem poderia tocar, mas por questões políticas e
partidárias não foi possível, mas tem esperança que ainda vai acontecer. Encerrou
dizendo que leva só alegria dessa Casa, pois a harmonia dos Vereadores é o
crescimento do município. Agradeceu a todos pela amizade, se desculpando se não
esteve à altura, mas sempre pensou no melhor. Após, se manifestou na Tribuna o
Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os presentes e solicitou o envio de
Moção de Pesar aos familiares de Eduardo Boton Moro, que faleceu no dia quinze
de dezembro. Continuando, referiu-se ao requerimento que protocolou na Casa,
requerendo a retirada da urgência dos Projetos do Executivo nºs 40 e 41/2016,
pois entende que se deva respeitar as formalidades, são Projetos que irão mudar o
futuro do município, não sendo contra, porque anteriormente não tínhamos um
distrito industrial, o qual aprovaram por unanimidade a aquisição, mas pelas
questões formais. Com relação ao Projeto nº 40, que altera a área já escolhida e em
Audiência Pública, destacou que, para qualquer alteração no Plano Diretor, o povo
deve ser consultado. O mesmo se refere ao Projeto nº 41, citando o art. 3º, que não
respeita a Lei 8.066, Art. 17, que todos os entes federados devem seguir,
solicitando o apoio dos demais colegas na retirada da urgência, mas que respeita a
opinião. Lembrou que os Vereadores aprovaram a aquisição da área no ano de
dois mil e treze, tendo o Executivo o tempo necessário para regularizar. Também
se manifestou o Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou e agradeceu a presença
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de todos, colocando ser um momento até triste, que após três mandatos o ciclo se
encerra, onde aqui chegou com vinte e um anos, Vereador mais votado na época,
cheio de esperança, sonhador, achando que podia transformar tudo, mas a
realidade é bem diferente do que se planeja e almeja. Frisou que procurou fazer o
que pôde pelo município. Agradeceu e registrou em público a Servidora Tania
Dalla Nora Canzian, pelo que fez por ele como pessoa e Vereador, pela forma
correta que sempre agiu, sua capacidade e competência, dizendo que muito
aprendeu como Vereador ao longo desses doze anos, com sua ajuda, com
orientações do quê devia fazer ou não, ressaltando que a mesma faz jus ao
concurso que prestou e nunca puxou para partido A ou B, agradecendo de coração
a tudo que fez por ele. Na pessoa da Ivete, agradeceu a todas as demais Chefes de
Gabinete, a Carine, a Tete e a Claudia, pelo carinho e suporte, para fazer um
mandato mais correto possível. A Servidora Salete e ao Dr. Ditmar, Assessores
Jurídicos, agradeceu pelas orientações, dando o suporte necessário, baseado nos
pareceres que o IGAM passava, votando assim com a consciência tranquila.
Agradeceu ainda a população de Nova Palma que lhe deu três mandatos, aos
familiares, esposa, aos pais pelos ensinamentos e condutas, o avô, seu grande
incentivador na política, procurando fazer as coisas mais corretas possíveis nesta
Casa, dizendo que se errou não foi proposital. Pediu desculpa aos colegas e
servidores se alguma vez falhou, mas que as amizades que ficaram e o diálogo
construído, foram muito importantes. Continuando, dirigiu-se aos Vereadores
eleitos Rodrigo, Neusa e Paulo, dizendo que vê quatro anos difíceis pela frente,
pois nem sempre todos pensam em fazer política como agora e também devido ao
cenário do país, dos estados e municípios, onde financeiramente não é favorável,
que não sonhem muito alto, pedindo que tentem manter um bom relacionamento,
respeitando um ao outro. Lembrou que passou períodos difíceis junto com os
demais colegas, muitas vezes foram humilhados, xingados, fazendo uma Casa de
embate e não de debate, mas conseguiram superar esta fase, pois a discordância de
ideias é possível, mas nunca a falta de respeito, pois o diálogo é uma prática de
construção que a comunidade agradece. Também tiveram a colaboração do ExVereador Leonaldo Fiori e dos Ex. Presidentes desta Casa, para que esta harmonia
se concretizasse. Continuando, referiu-se aos colegas: Ver. Marcelo pela amizade
através do futebol e aprimorada nestes quatro anos, ao Ver. Valdemir, que se
conheceram aqui dentro e na parte comercial e Ver. Jossandro, pessoa fácil de
dialogar, franco, aberto e com sabedoria, que cresceu muito e foi em busca do
conhecimento. Aos Vereadores Secretários de Obras, Expedito e Narciso,
agradeceu a atenção recebida mesmo nos simples pedidos, o Ver. Júlio,
representante de Vila Cruz, sempre preocupado com a comunidade, o Ver. Odilo
que muito bem representou sua comunidade de São Francisco. Ao Ver. Expedito,
foi uma relação construída na Casa e fora dela, tiveram a oportunidade de serem
Vereadores juntos, companheiros de partido, com pensamentos muito próximos e
que nunca deixaram de ter seu posicionamento próprio dentro do partido, uma
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convivência harmônica. Encerra esse ciclo de cabeça erguida, com dever
cumprido. Frisou ser grato ao partido e a todos que contribuíram no seu mandato.
Aos colegas, o agradecimento pela amizade e a construção sem ato de má fé. Em
seguida, Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO passou a condução dos trabalhos ao
Vice- Presidente VER. ODILO STEFANELLO para fazer sua manifestação.
Com a palavra, Ver. Expedito cumprimentou os colegas e demais presentes,
dizendo que hoje é um dia especial e que na vida não deveria ter despedidas.
Iniciou falando sobre seus quatro anos de mandato, de quando assumiu a
Secretaria de Obras, indicado pelo seu partido, juntamente com o Ver. Narciso,
Beto Redin e Gustavo Facco, dizendo que a luta foi grande e nem tudo pode ser
feito, mas que os mesmos foram companheiros leais, agradecendo-os. Aos
funcionários Luiz Paulo e aos demais, agradeceu pela ajuda para que pudesse fazer
alguma coisa a mais por Nova Palma. Neste período em que foi Secretário Obras,
perdeu somente duas sessões, vinha até esta Casa para conviver e aprender com os
colegas. Quando assumiu a Câmara, foi convidado para ser Líder do Governo,
depois chegou o momento para ser Presidente da Casa, eleito por unanimidade,
assumiu com dificuldade, mas com o apoio das servidoras Tania, Ivete e Salete,
mostrando o caminho certo e legal, fazendo as coisas certas, sem olhar para a
política e sem revanchismo, como a maioria do povo quer. Ao Ver. Tiago,
registrou um agradecimento especial, dizendo que, quando terminou seu primeiro
mandado, deveria ser escolhido o novo Presidente, e o Vereador pela experiência,
estudo e juventude, seria a pessoa, mas após diálogo, decidiu-se em comum
acordo dar continuidade para Sua Excelência permanecesse na presidência.
Ressaltou que aprendeu muito com todos e observou a conduta, a paz, a harmonia
e o respeito na Casa, pois só assim se constrói alguma coisa e vê com certa alegria,
referindo-se que, ao terminarem a última Sessão, mesmo que alguns companheiros
digam que o caminho não é esse, foram todos ao jantar de confraternização,
mostrando o caráter e o respeito que tem um pelo outro, sempre pensando no
melhor, dando exemplo aos filhos, família e comunidade, pois temos o direito de
agir e pensar sem brigas. Com relação à imprensa, agradeceu em especial à
atuação do Gilberto Ferreira, levando a notícia sempre de modo imparcial, sem
fuxico, repórter competente e de bom caráter, que dirá isso pessoalmente ao seu
chefe Roberto Cervo. Continuou dizendo que dentro dos quatro anos, sempre
mantiveram um clima de respeito e amizade, mesmo às vezes com divergências,
que isso é normal, pois nem todos pensam iguais, mas devem respeitar o
pensamento das pessoas e não sai com mágoa. Frisou ser um dia difícil para Sua
Excelência, mas que nesse momento sem olhar a parte política, sabe que todos têm
problemas dentro do partido, mas é preciso superar. Agradeceu a todos de coração,
acredita que deu sua contribuição a comunidade, agradeceu ainda a todos os
colegas que mencionaram seu comportamento, dizendo que tiveram e mereciam
seu respeito e que irão ter sempre, bem como agradeceu sua esposa Marlene e os
filhos, que nas horas difíceis e também as boas, estiveram sempre juntos. Colocou05

se à disposição da comunidade e dos novos Vereadores, Prefeito e Vice, desejando
sorte e que consigam realizar seus sonhos, sabe que o momento é difícil, mas que
procurem com trabalho, dedicação e respeito fazer uma Casa de trabalho e não de
batalha. Encerrou desejando a todos um Feliz Natal e Ano Novo, com saúde. No
ESPAÇO DE LÍDERES, se manifestou o Ver. MARCELO FERRAZ. Referiu-se ao
Presidente Ver. Expedito, dizendo que cada vez mais se torna um admirador de
Sua pessoa, porque quando usa a tribuna, fala com o coração, parabenizando-o.
Referiu-se sobre alguns boatos pertinentes à Sua pessoa, ocorrido há alguns dias,
embora todos emocionados e empolgados, mas não tem como esconder, porque
sempre foi muito objetivo, correto e coerente. Frisou estar muito magoado com
seu partido PDT, a quem tem um carinho muito grande e admira os ideais
trabalhistas, estes que estão se perdendo, sendo o único representante do Partido
no Legislativo. Destacou não ser a primeira vez que se queixa de algumas pessoas
do partido, colocando que o mesmo vem tomando algumas decisões, considerando
ser chato, pois é o representante do Partido na Câmara e não ser convidado para
reuniões do partido, que tomam decisões a portas fechadas. Referiu-se aos
Vereadores Professor Beto e Jossandro, que mais de uma vez estiveram na Rádio
Comunitária e São Roque falando do seu trabalho para manter a coligação PDT,
PT e PMDB, mas que infelizmente o PT escolheu ficar fora. Reforçou ainda,
dizendo que está se sentindo muito desmoralizado e que não vai sair do PDT, mas
vai pedir afastamento por tempo indeterminado. Agradeceu aos eleitores do
partido que o colocaram na Casa e os que colaboraram e trabalharam na eleição.
Destacou estar com a consciência tranquila e que prefere manter suas amizades,
dizendo ainda que, dentro do município, tem cinco lideranças, que não se
apresentam na comunidade, porque quando passaram por aqui, preferiram usar de
arrogância, briga e discussão, a ponto de ter Vereador vindo a esta Casa usando
colete a prova de bala. Parabenizou todos os colegas pelo trabalho aqui realizado e
torce que a próxima Legislatura seja de paz e harmonia, mas acha difícil. Aceitou
o desafio de ajudar o Prefeito André fazendo parte do governo, porque foi um
grande defensor e ajudou no projeto de campanha, logo seria incoerente de sua
parte não colaborar. Agradeceu e pediu desculpas a todos que fizeram parte da Sua
vida na Casa e se magoou alguém, pediu perdão, destacando que sai de cabeça
erguida, sem arrependimentos em termos de decisões tomadas nas votações,
pedindo aos novos que decidam e votem por si e não pelos outros. Com a palavra,
o Ver. JOSSANDRO MARION reiterou seu pedido, para que seja acolhido seu
requerimento de retirada da urgência dos Projetos nºs 40 e 41, pelos mesmos
argumentos expostos no Grande Expediente. Ressaltou que ouviu atentamente a
palavra dos Vereadores, dizendo ao Ver. Marcelo que todos têm mágoa e
problemas dentro dos partidos, que sempre se receberá mais críticas do que
elogios, mas isso faz parte da política. Destacou que no PMDB, que é um grande
partido, isso também acontece, inclusive recebendo críticas de alguns
companheiros, da forma como atuaram na Casa durante esses oito anos, dizendo
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que não se arrepende de nada, pois foi construído um clima de harmonia. Frisou
ser uma missão nobre, pois são eleitos pelo povo para defender os interesses da
sociedade, não sendo necessário vir aqui brigar, ressaltando que para ser
respeitado, tem que saber respeitar o outro. Acredita que na próxima Legislatura
continuarão em clima de harmonia na Casa, devido ao exemplo dado. Em seguida,
Ver. TIAGO ULIANA reportou-se aos Projetos de nº 40 e 41, que serão votados em
Regime de Urgência, destacando a importância e dizendo que todos são sabedores
que a Casa aprovou na época, por unanimidade, a aquisição da área, pela atual
administração, quando houve Audiência Pública e a comunidade teve a
oportunidade de opinar. Frisou que a Administração se empenhou para dar início à
infraestrutura, naquela área, para os empresários poderem se instalar, considerada
uma área nobre, dentro da cidade e que muito se falou ao longo dos anos em
Distrito Industrial, mas nem uma das administrações anteriores comprou. Lembrou
que a questão da área sugerida e discutida em Audiência Pública, apontada pela
Universidade, como área propícia, a administração anterior retirou o projeto,
devido aos vários problemas que envolveriam famílias que dependem daquela área
para sobreviver e mais o custo das desapropriações. Sabe-se que não é
unanimidade o valor pago por essa área, inclusive foi usado de má fé na
campanha, chegaram a dizer até que os Vereadores receberam dinheiro para
aprovar a compra. Respeita a ideia do Ver. Jossandro, mas com a infraestrutura
que lá já existe, o Prefeito Adroaldo tem o direito de promulgar a lei de criação do
Distrito Industrial. Muito se tem a fazer, e caberá à próxima administração dar
andamento. Também pediu aos novos Vereadores ajuda para fortalecer as
empresas do município, pedindo a aprovação da urgência dos projetos. Na Ordem
do Dia foram apreciados: Requerimento, do Ver. Jossandro Marion, que
solicita a retirada da urgência dos Projetos de Lei nº 40/2016 e 41/2016, sendo
rejeitado com 05 votos contrários e 04 favoráveis, dos Vereadores Jossandro
Marion, João Alberto Ghisleni, Marcelo Ferraz e Valdemir Rossato. Foi
apreciado, em Regime de Urgência, os Projetos de Lei do Executivo n.º 40/2016
e nº 41/2016, aprovados por unanimidade, com seus respectivos pareceres. Do
Legislativo Municipal, também foram apreciados os Projetos de Lei n.ºs
08/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 13/2016, 14/2016, 15/2016,
16/2016 e 17/2016, aprovados por unanimidade, com seus respectivos pareceres.
No Espaço das Explicações Pessoais, Ver. Jossandro Marion despediu-se,
agradecendo todos os colegas desta Legislatura e as passadas, dizendo que sai de
consciência tranquila e com dever cumprido, embora recebendo algumas críticas.
Frisou que todo o cidadão deveria passar pelo serviço público, porque quando está
fora, é fácil criticar, pois não sabe como funciona. Agradeceu seu partido pela
confiança e por convidar a concorrer a Vereador por três oportunidades, pois era
um sonho representar o PMDB. Também agradeceu as Servidoras, em especial a
Tania, usando as palavras do Ver. Tiago, pelo conhecimento e imparcialidade,
bem como a Ivete, a Salete e todos que trabalharam na Casa e sua família.
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Registrou que nesses oito anos passou a ver a vida com outros olhos, foi
proporcionado experiências que vai lhe ajudar no cargo que vai ocupar no
Executivo, como Secretário de Administração, colocando-se a disposição de todos
e dos novos Vereadores. Também agradeceu todas as pessoas que confiaram em
Sua Excelência através do voto, desejando um Feliz Natal e próspero Ano Novo.
Em seguida, Ver. Tiago Uliana agradeceu a imprensa, pelo papel fundamental
que desempenha, solicitando ao Gilberto Ferreira, que leve ao Sr. Roberto Cervo,
o agradecimento pela parceria construída na Casa, trabalho de forma imparcial e
séria. Também a Rádio Comunitária, que mesmo não tendo convênio, sempre
presente, lembrando o tempo em que as sessões eram transmitidas ao vivo e o
espaço estava sempre à disposição. Agradeceu ao Prefeito por ter lhe confiado por
três vezes como Líder do Governo e aos colegas que deram a oportunidade de ser
Presidente, desejando um Feliz Natal a todos e que dois mil e dezessete seja de
muita saúde e entendimento e uma comunidade mais unida. Também desejou
sucesso ao André e ao Giovelli, sempre pensando no bem do município e se
colocou a disposição para contribuir. Continuando, Ver. Narciso Wendt
cumprimentou os presentes, bem como o Gilberto da Rede Jauru, pelo trabalho
prestado nesta Casa e sua esposa, que sempre lhe acompanhou. Destacou que por
três mandatos foi Vereador de forma justa e correta, agradecendo as palavras dos
colegas, referentes ao período que esteve na Secretaria de Obras, e se não fez
mais, foi por falta de condições financeiras. Mesmo não ter conseguido se
reeleger, se considera um vencedor, lembrando que, na primeira gestão, teve
dificuldade no início, devido as baixarias usadas na tribuna, em prol dos
problemas pessoais e que neste último mandato, tudo melhorou, com amizade e
respeito, pois estão aqui para defender os interesses do povo. Desejou a todos um
Feliz Natal e Feliz Ano Novo, pedindo aos novos que haja harmonia e ao Prefeito
André e Vice Valcenir, que tenham um bom mandato. Antes de encerrar, o
Presidente Ver. Expedito Librelotto pediu aos colegas Vereadores desculpa se
magoou alguém, pois quer sair com as amizades ainda mais fortalecidas e com
missão cumprida. Não quer o mal para Nova Palma, mas como o povo entendeu
diferente, aceitou a decisão das urnas, se errou, não foi por querer, dizendo que
sempre prevaleceu à igualdade nesta Casa, citando as entrevistas na rádio e que
jamais pediu que deixassem um minuto a mais para os Vereadores do seu partido e
a menos para outro, e quanto a Rádio Comunitária, também sempre teve espaço,
independente da Câmara ter ou não contrato. Concluiu agradecendo aos que
colaboraram com Sua Excelência, os Vereadores, pelo exemplo que deram e a
presença de todos, declarando encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões,
Nova Palma, 19 de dezembro de 2016.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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