ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 24.10.2016
ATA Nº 35/2016
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro 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 34/2016, da Sessão
Ordinária realizada dia dezessete de outubro de dois mil e dezesseis, aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu o
Edital de Convocação de Audiência Pública do Executivo Municipal, referente à
LOA 2017, que será realizada dia 31 de outubro. À Mesa, foi apresentado: Do
Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 35/2016: Amplia a Zona Urbana da
cidade de Nova Palma. Na oportunidade, o Presidente Expedito registrou a
realização da Terceira Semana da Câmara, de dezenove a vinte e um de outubro,
com a participação da Escala Estadual Pe. João Zanella, de Vila Cruz, no evento
Vereador Por Um Dia, ocasião em que foi cobrado por algumas pessoas, pela
pouca presença dos Vereadores na solenidade, sendo que alguns justificaram,
pedindo que analisem na próxima vez, pois tem o dever e obrigação de estarem
presentes e também tivesse a homenagem ao Grupo Teatral Frotole Del Baracon,
que ficaram contentes. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da
Tribuna o Ver. MARCELO FERRAZ. Cumprimentou os presentes e deu as boas
vindas aos Vereadores eleitos Odacir Busatto e Fernando Cassol, parabenizando
pela eleição, desejando boa sorte e que mantenham o bom clima na Casa. Solicitou
que o Executivo faça melhorias na quadra de esportes nos fundos do Estádio
Municipal, com corte da grama, pintura dos cordões e melhorias na pracinha,
sendo um pedido de alguns moradores. Também solicitou melhorias onde está
situada a Inspetoria Veterinária e Emater, antiga sede dos Escoteiros, que está com
telhas quebradas, calhas entupidas e portas de ferro desgastadas, possibilitando os
funcionários trabalharem e receberem as pessoas que lá vão. Em seguida, se
manifestou o Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os presentes e
justificou Sua ausência na Semana da Câmara, em especial no evento Vereador
Por Um dia, destacando que, devido às chuvas, ficou ilhado ao fazer o transporte
escolar, tendo que esperar baixar as água de uma sanga. Solicitou a Casa que envie
ofício ao Executivo, pedindo a recuperação de alguns trechos da estrada na Linha
dos Pegoraro e Linha dos Dalla Nora, no Comércio, destacando que uma
retroescavadeira já solucionaria. Ratificou sua preocupação com as condições das
pontes do Rio Portela, na Rua Almirante Barroso, próximo ao antigo parque de
máquinas da Prefeitura, onde após as chuvas, dá a impressão que uma está
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suspensa, sendo preciso novamente uma vistoria, assim como a ponte na Rua
Duque de Caxias, que cedeu uns vinte centímetros na margem direita. Destacou
que, com as chuvas da semana passada, o rio quase saiu fora, na Rua Nações
Unidas, mesmo com as melhorias realizadas, pedindo aos futuros Edis que
continuem lutando para a construção da barragem no Arroio Portela, reivindicando
nas marchas dos Vereadores, pois é a única solução para o problema. No ESPAÇO
DE LÍDERES, Ver. TIAGO ULIANA cumprimentou os presentes e deu as boas
vindas aos Vereadores eleitos Odacir e Fernando, parabenizando os mesmos pela
conquista e se colocando à disposição. Reportou-se ao projeto 35, que amplia a
zona urbana da cidade, registrando que o Prefeito já havia passado alguma coisa a
respeito do mesmo. Considera o projeto bastante técnico, sugerindo a vinda do
Prefeito ou o departamento de engenharia, para explicar as devidas ampliações.
Em aparte, Ver. Marcelo sugeriu a realização de audiência pública, para
discutirem com a comunidade. Continuando, Ver. Tiago destacou ser importante
esclarecerem possíveis dúvidas. Com relação ao projeto de lei 31 – LDO, destacou
ser preciso ter cuidado, com um orçamento previsto de mais de vinte e seis
milhões, parece ser um valor expressivo, mas nem tudo tem se confirmado,
principalmente os recursos estaduais e federais. Colocou que a próxima
administração não pode se iludir e achar que pode fazer milagres, sendo que, com
a vinda da lei orçamentária, poderão ter valores mais realistas. Na Ordem do Dia
foi apreciado: Projeto de Lei do Executivo n.º 31/2016 – LDO, aprovado por
unanimidade, com seus pareceres. No Espaço das Explicações Pessoais, Ver.
Jossandro Marion destacou que, em conversa com o futuro Prefeito André, sobre
o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes do próximo ano, o mesmo não tem
interesse em alterar, pois entende que as ações previstas são as que pretende
realizar, na sua maioria. Com relação ao projeto de lei 35, destacou que preocupa
bastante, pois existe Lei Federal que regulamenta a urbanização e obriga a
realização de audiência pública, bem como consta no Plano Diretor, a
obrigatoriedade de ouvir a comunidade, quando houver alterações, pois se
aprovada com vício, qualquer cidadão pode pedir a anulação da lei. Concluindo, o
Presidente Ver. Expedito Librelotto colocou que será feito o chamamento da
comunidade para realização da audiência pública para discutir o projeto de lei 35 e
reforçou o convite para todos participarem da Audiência Pública na próxima
segunda-feira, referente à Lei Orçamentária de 2017. Agradeceu a presença de
todos, declarando encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 24
de outubro de 2016.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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