ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 28.11.2016
ATA Nº 39/2016
Aos vinte e oito 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 38/2016, da Sessão
Ordinária realizada dia vinte e um de novembro de dois mil e dezesseis, aprovada
por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu o
Of. n.º 109/2016 - GP – Solicitação de informações a CELETRO. À Mesa, foi
apresentado: Do Legislativo Municipal: Proposição n.º 45/2016:
Requerimento: Que a Câmara Municipal preste uma homenagem, através de
uma Sessão Solene, aos Senhores Delegados: Elton Roberto Manzke –
Superintendente da Polícia Federal no Rio Grande do Sul e Emerson Wendt –
Chefe da Polícia Civil no Rio Grande do Sul. Na oportunidade, o Presidente
Expedito parabenizou os Vereadores Jossandro Marion e João Alberto Ghisleni,
pela passagem de seus aniversários, ontem e hoje, respectivamente. Registrou seus
sentimentos, em nome da família Librelotto, pelo falecimento do irmão da
Servidora Ivete, Neco Vendruscolo, parabenizando a família pelo tratamento na
enfermidade do mesmo, sempre presente e fazendo tudo o que podiam. Também
registrou ter recebido o convide do projeto União Faz a Vida, que ocorreu na
comunidade de Novo Paraíso, destinado a Sua pessoa, logo não pediu ao VicePresidente para representá-lo e nem passou aos demais Vereadores. Na
oportunidade, também recebeu o convite para prestação de contas do mesmo
programa, dia seis de dezembro, na Câmara de Vereadores, lamentando que foi
convocado, mas não consultado da reserva da Câmara. Pediu mais clareza, pois
existe hierarquia na Casa. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, não
houve inscritos. No ESPAÇO DE LÍDERES, se manifestou o Ver. JOSSANDRO
MARION. Cumprimentou os presentes e concordou com as palavras do Presidente,
pois fizeram um convite de evento que vai ocorrer na Câmara sem pedir a
permissão, destacando que a Casa nunca se opôs a ceder o espaço para nenhuma
entidade, mas existem formalidades, até para não confrontar com outro evento no
mesmo dia. Lamentou o descaso que as pessoas têm com a Câmara, lembrando
que nos eventos agradecem a todos e esquecem-se da Câmara, sabendo que tudo
teve o processo legislativo e foi discutido na Casa, e ainda são taxados de não
fazer nada. Frisou ser preciso fazer valer que a Câmara tem valor. Justificou seu
requerimento, destacado ser justa a homenagem aos dois cidadãos novapalmenses, pois comandam as duas principais forças policiais do Estado e
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desempenham um brilhante trabalho frente a Polícia Civil. Na qualidade de Líder
do PMDB, pediu para estender por mais uma sessão a votação do projeto de lei n.º
39, pois não consta o prazo de vigor no mesmo. Em seguida, se manifestou o Ver.
TIAGO ULIANA. Cumprimentou os presentes e, como Líder do Governo, se
propôs entrar em contato com o Executivo, para esclarecer o prazo de vigor do
acordo entre o município e o Banrisul, concordando que o mesmo fique para
apreciação na próxima sessão. Destacou que, atendendo solicitação da semana
passada, o valor do acordo é de aproximadamente cento e sessenta mil reais,
negociação feita pela FAMURS com o Banrisul. Parabenizou a Administração e a
veterinária do município pela elaboração dos projetos de lei 36 e 37, que trata do
serviço de inspeção e fiscalização de produtos de origem animal no município,
onde irá proporcionar ao pequeno agricultor trabalhar com produtos
industrializados e agregar valores a sua renda, com comercialização de forma legal
e fiscalizada. Frisou ser importante essa regularização, possibilitando potencializar
e estimular os agricultores para criação de agroindústria, sendo importante o Poder
Público fornecer ferramentas para permanecerem no campo. Na Ordem do Dia
foram apreciados: Projetos de Lei do Executivo n.º 36/2016 e 37/2016,
aprovados por unanimidade, com seus respectivos pareceres e Proposição n.º
45/2016 – Requerimento, aprovada por unanimidade. No Espaço das Explicações
Pessoais, Ver. Jossandro Marion agradeceu os colegas pela aprovação de seu
requerimento de solicitação de homenagem, colocando que se não for possível
esse ano, que se realize na próxima Legislatura. Também agradeceu a Mesa e a
Bancada de Situação por aceitarem a prorrogação da votação do projeto de lei n.º
39, considerando necessário constar o prazo de vigor no projeto, para não gerar
conflitos no futuro. Também considera importantes os projetos aprovados na
sessão de hoje, que possibilita aos agricultores comercializarem seus produtos
dentro da lei, parabenizando os organizadores dos projetos, pois possibilitará
benefícios aos agricultores e até gerar tributos para o município. Agradeceu a
presença do Sr. Bonfílio Facco na sessão e entender a importância dos pedidos dos
agricultores, que ficaram sem energia elétrica, por alguns dias, no último temporal.
Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto justificou sua ausência na
confraternização na noite de hoje, por motivo de viagem, parabenizando e
agradecendo os aniversariantes Jossandro e João Alberto. Agradeceu a presença de
todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 28
de novembro de 2016.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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