ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 21.11.2016
ATA Nº 38/2016
Aos vinte e um dias do mês de novembro 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 37/2016, da Sessão
Ordinária realizada dia sete de novembro de dois mil e dezesseis, aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu Edital
n.º 09/2016 – Audiência Pública; Convite do Poder Legislativo da Quarta Colônia
e Região e Of. Gab. Pref. n.º 282/2016, referente à movimentação financeira do
mês de outubro/2016. À Mesa, foi apresentado: Do Executivo Municipal:
Projeto de Lei n.º 38/2016: Estima a receita e fixa a despesa do município de
Nova Palma/RS para o exercício financeiro de 2017. Projeto de Lei n.º 39/2016:
Autoriza o Poder Executivo a ceder onerosamente os serviços relacionados à
folha de pagamento dos servidores públicos municipais e o uso de espaços
públicos para atendimento a clientes ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.
A. - BANRISUL. Do Legislativo Municipal: Moção n.º 17/2016: Moção de
Pesar: Aos familiares do Sr. Ari José Vendruscolo, pelo seu falecimento, ocorrido
dia 20 de novembro, em Santa Maria. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. JÚLIO DELLA MÉA.
Cumprimentou os presentes e deixou seu abraço a Servidora Ivete, pelo
falecimento do seu irmão Neco. Repassou o agradecimento da Escola Pe. João
Zanella, de Vila Cruz, pela oportunidade de terem participado do Vereador Por
Um Dia, pois abriu possibilidades, registrando que, na quinta-feira, dia dezessete
de novembro, apresentaram o referido trabalho na Segunda Mostra
Educomunicação, em Santa Maria, que tinha como tema a Educação Fiscal. Na
oportunidade, a Escola foi premiada, sendo escolhida pela seleção de boas práticas
em cidadania em Porto Alegre, frisando serem gratos pela oportunidade. Também
registrou ter participado, no último sábado, em Novo Paraíso, da fundação da
COOPENPALMA, cooperativa de alunos, frisando que é nessas oportunidades
que precisam incentivá-los e colocá-los no compromisso. É preciso que pais,
professores, comunidade, Vereadores e Administração abraçam a causa,
importante se unir e trabalhar, pois estamos num paraíso, e é preciso manter
nossos filhos aqui, parabenizando os envolvidos na formação da Cooperativa. Em
seguida, se manifestou o Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os
presentes e compartilhou as palavras ditas pelo Ver. Júlio, registrando que também
esteve em Novo Paraíso, na fundação da COOPENPALMA. Ficou orgulhoso de
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ver a organização das crianças, desde a elaboração de seu estatuto, parabenizando
os mesmos. Sugeriu que a Casa envie correspondência para a Presidente Silvia
Cargnin, cumprimentando a Cooperativa e colocando a Casa à disposição para
ajudá-los, pois é um trabalho social fantástico na formação de líderes. Reportou-se
ao projeto de lei de n.º 39, que cede onerosamente a folha de pagamento ao
BANRISUL, solicitando que se busque a informação dos valores agregados ao
mesmo. Registrou ter recebido várias reclamações de moradores de Novo Paraíso,
Comércio e Gramado, com relação à cooperativa CELETRO, pela falta de energia
elétrica, pois no último temporal, alguns agricultores ficaram até cinco dias sem
energia e ao ligarem, ninguém atendia na central ou dava satisfação, deixando
prejuízos aos agricultores, pois é um bem necessário nos dias de hoje. Sugeriu que
a Casa convide um representante para dar explicações, sendo a CELETRO uma
permissionária, tendo contrato provisório com a União, que controla a distribuição
da energia elétrica, bem como convidar os agricultores. Na oportunidade, Ver.
Narciso colocou que o Sr. Bonfílio Facco é o representante da CELETRO na
comunidade do Caemborá. Concluindo o espaço, fez uso da Tribuna o Ver.
TIAGO ULIANA. Cumprimentou os presentes e registrou que buscará a
informação solicitada pelo Ver. Jossandro. Quanto aos projetos de lei de n.ºs 36 e
37, os mesmos ficarão para apreciação na próxima sessão, destacando que
pretende se aprofundar mais e conversar com a veterinária do Executivo, para
mais detalhamento, pois irá nortear a inspeção no município. Considerou
importante as colocações dos colegas, referente às cooperativas, registrando que a
fundação da escola de cooperativismo COOPENPALMA, contou com o apoio da
CAMNPAL, SICREDI, através do União faz a Vida, e Executivo Municipal. O
sistema cooperativo é muito notário no município, registrando a reportagem
divulgada no Diário de Santa Maria, do final de semana que passou, na divulgação
do ranque das maiores empresas da região sul, ficando a CAMNPAL na posição
cento e oitenta e seis entre as quinhentas maiores, em dois mil e quinze, e posição
setenta e seis, entre as cem maiores no Rio Grande do Sul, com receita líquida de
mais de quinhentos e setenta e cinco milhões de reais. Frisou ser importante
valorizar isso, pois demonstra a importância da cooperativa para Nova Palma e
onde tem suas filiais, importante para a economia, em termos de geração de
emprego e tributos. Parabenizou a direção, colaboradores, clientes e principal os
associados. 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 Audiência Pública, na próxima segunda-feira, que tratará sobre a LOA.
Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das
Sessões, Nova Palma, 21 de novembro de 2016.
Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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