ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 16.11.2015
ATA Nº 35/2015
Aos dezesseis dias do mês de novembro 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: Gilberto Secretti, João Alberto
Ghisleni, Jossandro Marion, Júlio Della Méa, Luiz Carlos Bertoldo, Marcelo
Ferraz, Nelson Santos, Odilo Stefanello. O Senhor Presidente declarou aberto os
trabalhos, cumprimentou os presentes e deu as boas vindas ao Ver. Gilberto
Secretti, que assumiu no período de licença do Ver. Valdemir Rossato. Em
seguida, colocou em apreciação a Ata n.º 34/2015, da Sessão Ordinária realizada
dia nove de novembro de dois mil e quinze, que foi aprovada por unanimidade.
Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu o Of. Gab. Pref. n.º
386/2015 – Movimentação do mês de outubro/2015; Of. DG n.º 8735/2015 –
Encaminhamento de Contas de Governo do município, Exercício 2013 – Parecer
Favorável do Tribunal de Contas do Estado; Encaminhamento de processo a
Comissão de Orçamento Finanças e Infraestrutura – Prestação de Contas do
Executivo/Exercício 2013. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo
Municipal: Projeto de Lei n.º 43/2015: Estima a receita e fixa a despesa do
município de Nova Palma/RS para o exercício financeiro de 2016. Do Legislativo
Municipal: Do Ver. Marcelo Ferraz: Proposição n.º 66/2015: Pedido de
Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e
Trânsito, providencie o patrolamento na entrada da propriedade do Sr. Amauri
Maculan, na Linha Geral. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso
da Tribuna o Ver. NELSON SANTOS. Cumprimentou os presentes e abordou a
questão da reciclagem, que deve ser uma responsabilidade geral. Lembrou que em
dois mil e seis foi criado o Centro de Educação Ambiental, assim como projetos
para a separação do lixo, frisando ser importante terem um espaço para a
reciclagem. Pediu a participação de todos os Vereadores para abraçaram a causa e
agradeceu a Administração pelo empenho em ter conseguido um caminhão para
recolher o lixo seco. Também agradeceu os colegas Vereadores Odilo e Tiago, que
cederam o espaço para assumir a vereança. Reforçou a questão da conscientização
dos motoristas para respeitarem a faixa de segurança, onde a preferência é do
pedestre. Frisou que Nova Palma é uma cidade linda de se viver e merece o
cuidado e trabalho de todos. Sugeriu o corte das árvores na entrada das ruas, que
estão dificultando a visibilidade nas esquinas, para maior segurança dos
motoristas. Em seguida, se manifestou o Ver. GILBERTO SECRETTI.
Cumprimentou os presentes e agradeceu o Ver. Valdemir pela oportunidade de
retornar a Câmara. Destacou que não é somente quando Vereador que se faz
alguma coisa e sim como cidadão tem o dever de ajudar a administração, a
comunidade e a família, por que criticar é fácil, sem saber o quê pode e o quê não
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se pode fazer. Ressaltou não adiantar encher de pedidos, sabe-se que o Prefeito
recebe a todos, é tolerante e ouve as sugestões, mas é impossível atender a todos.
Registrou a alegria de retornar a Casa, destacando ser um cidadão que sempre
defendeu o município e pretende continuar. No ESPAÇO DE LÍDERES, se
manifestou o Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os presentes e, como
Líder da Bancada e Presidente do PMDB, deu as boas vindas ao Suplente de
Vereador Gilberto Secretti, ressaltando ser uma a satisfação à presença do mesmo,
que poderá ensinar muito, pela experiência por já ter sido Vereador, Secretário de
Obras e coordenador na comunidade do Caemborá. Finalizou colocando que se
percebe que teremos um grande afastamento de lideranças na política, por motivos
pessoais, desiludidos com a política e cobrança imposta pela sociedade, entre
outros. Na Ordem do Dia não houve votação. No Espaço das Explicações
Pessoais, não houve inscritos. Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto
consultou os Vereadores da possibilidade da Câmara Municipal patrocinar uma
mensagem de Natal na Rádio São Roque, tendo a concordância unânime.
Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das
Sessões, Nova Palma, 16 de novembro de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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