ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 06.07.2015
ATA Nº 21/2015
Aos seis dias do mês de julho de dois mil e quinze, às dezenove horas, na Sala das
Sessões, reuniram-se em Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador Odilo
Stefanello, os Vereadores: João Alberto Ghisleni, Jossandro Marion, Júlio Della
Méa, Marcelo Ferraz, Marta Dalla Favera e Valdemir Rossato. Ausente os
Vereadores Expedito Librelotto – Presidente e Tiago Uliana, representando a
Câmara Municipal no Seminário “Energia, a qualidade que o Brasil precisa”, em
Porto Alegre. O Presidente em exercício declarou aberto os trabalhos,
cumprimentou os presentes e colocou em apreciação a Ata n.º 20/2015, da Sessão
Ordinária realizada dia vinte e nove de junho de dois mil e quinze, sendo aprovada
por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu o
Of. Circ. Gab. Pref. n.º 02/2015 – Comunicando o recebimento de recursos do
Governo Federal; Of. Gab. Pref. n.º 247/2015 – Resposta do Pedido de
Informações da Proposição n.º 35/2015 e Convite do Governo do Estado para
solenidade de assinatura de contrato de financiamento, entre o BADESUL e
Prefeituras Municipais. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal:
Projeto de Lei n.º 27/2015: Dispõe sobre a permissão de uso de bem imóvel do
município e dá outras providências. Do Legislativo Municipal: Do Ver. Marcelo
Ferraz: Proposição n.º 44/2015: Pedido de Providências: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras e Trânsito, providencie o patrolamento
da estrada de Linha Duas, iniciando na 1ª capelinha até a Barragem do Arroio
Tigre e a partir deste trecho, realize o cascalhamento até a propriedade do Sr.
Hélio Gabbi Dalla Nora. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso
da Tribuna o Ver. MARCELO FERRAZ. Cumprimentou os presentes e solicitou
ao Executivo que, na medida do possível, faça reparos no calçamento da cidade,
nos trechos mais precários, com desníveis e buracos, destacando ser consciente a
impossibilidade de se consertar tudo. Também pediu a Secretaria de Obras, que
faça o nivelamento dos terrenos, nos fundos da creche municipal, um já com casa
construída e outros dois, adquiridos por um funcionário da Prefeitura, que também
tem a intenção de construir no local. Justificou seu pedido de providências,
ressaltando ser devido à precariedade da estrada. Destacou ser favorável ao projeto
de lei n.º 27, pela importância de mais uma sede social, que é dos Servidores
Municipais. No ESPAÇO DE LÍDERES, não houve inscritos. Ordem do Dia não
houve votação. No Espaço das Explicações Pessoais, também não houve
inscritos. Concluindo, o Presidente em exercício, Ver. Odilo Stefanello
parabenizou o Presidente do Sindicato dos Servidores Beto Redin, integrantes da
Diretoria e demais funcionários, que se dedicaram para realização do excelente
almoço, por ocasião da inauguração da sede social do SISEMNPA, realizado no
01

sábado. Também fez um comparativo do início do município, que começou com
tão pouco e vendo o progresso de hoje, destacou que chama atenção à composição
da atual legislatura, que possuiu quatro Vereadores ligados às famílias da primeira
composição da Câmara, assim como o pai da Servidora Ivete, que também era
torcedor pelo desenvolvimento do município. Agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 06 de julho
de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Odilo Stefanello
Presidente em Exercício
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