ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 22.02.2016
ATA Nº 02/2016
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 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, Luiz Carlos Bertoldo, Marcelo Ferraz, Odilo Stefanello,
Tiago Uliana e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto os
trabalhos, cumprimentou os presentes e determinou a leitura da Ata n.º 01/2016,
da Sessão de Instalação da Quarta Sessão Legislativa e Posse da Mesa Diretora,
realizada dia quinze de fevereiro de dois mil e dezesseis, aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu o Of.
Gab. Pref. n.º 31/2016 – Balancete das receitas e despesas do Município, referente
ao mês de janeiro de 2016; Of. Gab. Pref. n.º 71/2016 – Indicando o Ver. Tiago
Uliana para ser o Líder do Governo na Casa; Ofício n.º 40/2016/Conselho Tutelar
de Nova Palma, informando nova Coordenação e Edital n.º 02/2016 – Audiência
Pública para apresentação do Cumprimento das Metas Fiscais, Terceiro
Quadrimestre de 2015. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal:
Projeto de Lei n.º 01/2016: Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar
Convênio e conceder auxílio à Entidade Cultural. Do Legislativo Municipal: Do
Vereador Marcelo Ferraz: Proposição n.º 07/2016: Pedido de Providências:
Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Trânsito,
providencie a colocação de lâmpadas públicas na comunidade do Rincão Santo
Inácio. Proposição n.º 08/2016: Pedido de Informações: Que o Executivo
Municipal informe que situação se encontra a escavadeira hidráulica (draga),
parada no parque de máquinas, e se a mesma está com algum problema
mecânico. Do Vereador Jossandro Marion: Proposição n.º 09/2016: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e
Trânsito, providencie: 1. Recuperação das Estradas: Linha Stefanello; Linha
Dalla Nora; Entrada do Eduardo Cargnin; Entrada do Guilherme da Fontoura;
Entrada do Melchior Dalla Nora. 2. Conserto do Calçamento na Rua Almirante
Barroso, em frente à Residência da Srª. Cenira Manfio. 3. Aumento da Galeria na
Rua Dom Antônio Reis, em frente ao Terreno da CORSAN. 4. Colocação de um
Quebra-molas ou Redutor de velocidade, na Rua Duque de Caxias, esquina com a
Rua Constante Prendin. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da
Tribuna o Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os presentes e
justificou seus pedidos de providências, ressaltando que muitas estradas estão sem
condições de acesso, dificultando a passagem do transporte escolar e caminhão do
leite. Com relação ao pedido em frente à residência da Senhora Cenira Manfio,
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sugeriu que seja recuperado o calçamento, aberto por ocasião das enchentes. O
pedido para aumentar a galeria na Rua Dom Antonio Reis, considera necessário
para melhor escoamento da água e não prejudicar as residências, em dias de
enchente. A solicitação para colocação de redutor de velocidade se faz necessário
para evitar acidentes, pois é uma esquina perigosa, onde muitos entram em alta
velocidade, como se fosse preferencial. No ESPAÇO DE LÍDERES, fez uso da
palavra o Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou os presentes e registrou que após
reconhecerem dúvidas no projeto de lei do Executivo n.º 01, destacou que,
havendo entendimento de todos, no dia de amanhã irá procurar o Executivo para
solicitar as devidas correções, possibilitando votarem na próxima semana. Em
aparte, Ver. Jossandro Marion sugeriu acrescentar no projeto a existência de outras
etnias, que possam ser pesquisadas no Centro de Pesquisas Genealógicas e não
somente a de Imigração Italiana. Também buscará junto ao Secretário de Obras
Narciso o cronograma de recuperação das estradas, para repassar ao Ver.
Jossandro. Com relação ao calçamento, informou que o Executivo está licitando
mil metros quadrados, para realização de reparos. Respondendo o pedido de
informações do Ver. Marcelo, registrou que o Secretário de Administração
Evandro já recebeu o orçamento para recuperar a draga, que se encontra com
problema na bomba hidráulica, destacando que custará um pouco mais de
dezesseis mil reais, mas o Prefeito irá negociar para baixar esse valor. Na Ordem
do Dia não houve votação. No Espaço das Explicações Pessoais, se manifestou o
Ver. Marcelo Ferraz. Cumprimentou os presentes e justificou seus pedidos,
destacando que o Ver. Tiago adiantou as informações solicitadas, ressaltando que
muitas vezes recebem informações distorcidas. Com relação ao pedido para a
comunidade do Santo Inácio, destacou ser necessário à substituição das lâmpadas,
pois se iniciou o ano letivo e as crianças aguardam o transporte escolar cedo da
manhã e ainda é escuro, assim como à tardinha. Também solicitou o patrolamento,
com colação de material em alguns pontos, na mesma comunidade. Concluindo, o
Presidente Ver. Expedito Librelotto reforçou o convite para participarem da
Audiência Pública, na próxima quinta-feira, que tratará da demonstração do
cumprimento das Metas Fiscais/terceiro quadrimestre de 2015. Agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova
Palma, 22 de fevereiro de 2016.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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