ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 09.03.2015
ATA Nº 05/2015
Aos nove dias do mês de março de dois mil e quinze, 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, Marta Dalla Favera, Odilo Stefanello e
Valdemir Rossato. Ausente Ver. Tiago Uliana, com justificativa. O Senhor
Presidente declarou aberto os trabalhos, cumprimentou os presentes e determinou
a análise da Ata n.º 04/2015, da Sessão Ordinária realizada dia dois de março de
dois mil e quinze, aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver.
João Alberto Ghisleni leu o Ofício do PDT, informando o Ver. Marcelo Ferraz o
Líder da Bancada do Partido; Of. Gab. Pref. n.º 99/2015 – Balancete das receitas e
despesas do município no mês de fevereiro de 2015; Requerimento do Ver. Tiago
Uliana, solicitando ausência na Sessão Ordinária no dia de hoje, para acompanhar
a filha em procedimento médico, sendo aprovado por unanimidade. À Mesa,
foram apresentados: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 12/2015:
Autoriza o Poder Executivo abrir crédito especial com recursos oriundos do
Ministério do Desenvolvimento Agrário e próprio do município. Do Legislativo
Municipal: de Todos os Vereadores: Moção n.º 01/2015: Moção de Pesar: Aos
familiares da Sr.ª Olinda Rossato Piovesan, pelo seu falecimento, ocorrido dia 07
de março, em Nova Palma. Continuando, o Presidente Expedito Librelotto
registrou, em nome do Legislativo, uma homenagem às mulheres pelo Dia
Internacional da Mulher, comemorado no dia de ontem. Registrou a participação
de Sua Excelência, juntamente com os Vereadores Tiago, João Alberto e Marta, na
semana passada, num curso em Porto Alegre, destacando ter sido proveitoso na
busca de conhecimento. Também registrou que, na sexta-feira, esteve juntamente
com o Vice-Prefeito Adalberto Piovesan, numa audiência pública, em Sobradinho,
convocada pelo Deputado Adolfo Britto, com a presença do Secretário de
Transportes Pedro Westephalen e do Secretário do DAER, tendo a participação de
vinte e um municípios da região, oportunidade dos Prefeitos e representantes
apresentarem os problemas de seu município. Ressaltou ter ficado preocupado e
triste com a situação apresentada, todos passando por dificuldades, além do Estado
não fazer os devidos repasses. Levaram a reivindicação do asfalto no cerro, sendo
somente três quilômetros que está faltando. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. MARCELO FERRAZ.
Cumprimentou os presentes e parabenizou todas as mulheres pelo dia de ontem,
em especial sua mãe, que estava de aniversário. Parabenizou o Prefeito Municipal,
pela iniciativa de convocar reunião com os Vereadores e a direção do Hospital,
que se encontra com dificuldades financeiras. Lamentou as notícias com relação à
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política no estado e país, com grande número de deputados envolvidos em
possível corrupção, até que prove inocência, o que dá vergonha e nojo. Reprovou
a lamentação do Deputado Jerônimo Goergen, na Rádio Gaúcha, ao dizer que o PP
gaúcho vai acabar, mas em sua opinião, o partido é grande e forte, maior que
qualquer deputado envolvido em corrupção. Agradeceu a presença da comunidade
na sessão e ressaltou estarem ao lado do Prefeito, na busca de meios políticos e
pessoas influentes, para manter a vinda dos recursos para o hospital, possibilitando
que continue prestando atendimento à população. Em seguida, se manifestou o
Ver. JOÃO ALBERTO GHISLENI. Cumprimentou os presentes e também
parabenizou as mulheres pela passagem de seu dia. Registrou a primeira edição do
Troféu de Futebol Sete Eduardo Stefanello, realizada no Nova-Palmense, no dia
de ontem, com a participação das dezesseis equipes convidadas da região, com
crianças de dez e doze anos, totalizando cento e vinte e oito, evento na luta contra
a proliferação da droga e do álcool na juventude, pois as crianças nessa faixa etária
querem as opções da vida, são curiosas e estão abertas a receber todas as
informações. Considera o esporte a melhor alternativa nesse combate. Agradeceu
a presença do Presidente Expedito no evento e parabenizou o Avenida de Agudo,
campeão na categoria dois mil e quatro e a Escolinha de Futebol Pia, de Santa
Maria, campeã na categoria dois mil e dois, treinada pelo nova-palmense
Alexandre Moro. Considerou muito boa a reunião do Prefeito com os Vereadores
e a Direção do Hospital, destacando estarem no caminho certo. No ESPAÇO DE
LÍDERES, se manifestou o Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os
presentes e parabenizou todas as mulheres pela passagem do seu dia, destacando a
importância de terem igualdade nos direitos. Considerou importante a reunião
realizada no gabinete do Prefeito, no dia de hoje, onde a direção do Hospital
trouxe a preocupação, em relação aos recursos que o Estado deixou de repassar,
destacando que a Bancada do PMDB está apoiando para a retomada desses
recursos, pois o mesmo ficará sem condições de se manter. Cobrou da Mesa
Diretora a devida alteração no Regimento Interno, para a retirada da leitura da Ata
na sessão. Com a palavra, o Presidente Expedito explicou ter consultado a retirada
de leitura da ata a partir de hoje e o Ver. Jossandro concordou, mas providenciará
a devida alteração. Na Ordem do Dia não houve votação. No Espaço das
Explicações Pessoais, não houve inscritos. Concluindo, o Presidente Ver.
Expedito Librelotto agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 09 de março de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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