ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 24.08.2015
ATA Nº 26/2015
Aos vinte e quatro dias do mês de agosto 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, Luiz Carlos Bertoldo, Marcelo Ferraz, Odilo Stefanello,
Tiago Uliana e Valdemir Rossato. O Senhor Presidente declarou aberto os
trabalhos, cumprimentou os presentes e convidou todos os Vereadores para se
fazerem presentes na programação da Semana da Pátria. Em seguida, colocou em
apreciação a Ata n.º 25/2015, da Sessão Ordinária realizada dia dezessete de
agosto 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 298/2015 –
Solicitação de retirada do Projeto de Lei do Executivo n.º 38/2015; Ofício SMED
n.º 40/2015- Programação da Semana da Pátria/2015. Não houve apresentação de
projetos e proposições. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, não houve
inscritos. No ESPAÇO DE LÍDERES, se manifestou o Ver. TIAGO ULIANA.
Cumprimentou os presentes e repassou aos colegas que, em conversa com o
Prefeito Adroaldo e o Coordenador de Esportes Calu, realizarão a segunda edição
do campeonato de futsal, pois era uma preocupação dos esportistas e entidades a
não realização, em função das questões financeiras que o município vem
passando. Destacou que conseguiram uma equipe de arbitragem, com custo
inferior ao que vinha sendo pago, e as premiações buscarão apoio da iniciativa
privada, com empresas interessadas. Com relação à manutenção das estradas, uma
preocupação de todos os Vereadores, registrou que, em contato com o Secretário
de Obras Narciso, foi informado que estão realizando trabalhos na região do
Caemborá e posteriormente subirão para Gramado e Comércio, isso nos próximos
dias. 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, 24 de agosto de 2015.
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