ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 28.09.2015
ATA Nº 30/2015
Aos vinte e oito dias do mês de setembro 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 colocou em apreciação a Ata n.º 29/2015,
da Sessão Ordinária realizada dia vinte e um de setembro 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 321/2015, que solicita a retirada do Projeto de Lei
n.º 36/2015; Pedido de Licença do Ver. Odilo Stefanello, para tratar de interesse
particular por trinta e um dias, a contar de primeiro de outubro e Pedido de
Licença da Ver.ª Marta Dalla Favera, para tratar de interesse particular por
sessenta dias, a contar de dezenove de outubro, sendo aprovados por unanimidade.
À Mesa, foram apresentados: Do Legislativo Municipal: Do Ver. Jossandro
Marion: Proposição n.º 55/2015: Pedido de Informações: Que o Executivo
Municipal informe o valor gasto nas melhorias do ginásio de esportes em Novo
Paraíso. Proposição n.º 56/2015: Pedido de Providências: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras e Trânsito, providencie o patrolamento
da estrada na Linha dos Dalla Nora e no acesso das propriedades dos Senhores
Eduardo Cargnin, Renato Cargnin e Melquior Dalla Nora, na comunidade do
Comércio e da Senhora Tereza Scapin e Senhor Alcides Scapin, na comunidade
do Gramado. Do Ver. João Alberto Ghisleni: Proposição n.º 57/2015:
Requerimento: Que o Poder Legislativo, juntamente com o Executivo Municipal,
encaminhe correspondência para a OI, solicitando melhorias no sinal da internet
em nosso município. Do Ver. Marcelo Ferraz: Proposição n.º 58/2015: Pedido
de Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente,
faça a substituição da caixa d’água na propriedade do Sr. Veroni Vestena, que
fornece água para quatro famílias, na comunidade de Vila Cruz. Proposição n.º
59/2015: Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da
Secretaria competente, faça o patrolamento da estrada, partindo da comunidade
de Pinhalzinho até a propriedade de Vitélio Garlet e a colocação de tubos na
entrada de acesso da mesma. Proposição n.º 60/2015: Pedido de Providências:
Que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providencie a
substituição dos parquet soltos e sem condições, no ginásio municipal de Novo
Paraíso. Proposição n.º 61/2015: Pedido de Providências: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria competente, providencie a substituição da
lâmpada pública, em frente à residência da Senhora Onildes Andrade, no final da
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Av. Dom Érico Ferrari. De Todos os Vereadores: Moção n.º 13/2015: Moção de
Pesar: Aos familiares do Sr. Albérico Redin, pelo seu falecimento, ocorrido dia
15 de setembro, em Novo Paraíso - Nova Palma. Moção n.º 14/2015: Moção de
Pesar: Aos familiares do Sr. Ivo Vestena, pelo seu falecimento, ocorrido dia 26
de setembro, em Santa Maria. Moção n.º 15/2015: Moção de Pesar: Aos
familiares da Sr.ª Nelda Zilda Manzke, pelo seu falecimento, ocorrido dia 18 de
setembro, em Agudo. Em seguida, assumiu os trabalhos o Ver. Odilo Stefanello,
Vice-Presidente desta Casa. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez
uso da Tribuna o Ver. EXPEDITO LIBRELOTTO. Cumprimentou os presentes
e parabenizou o Ver. Jossandro Marion, eleito Presidente do PMDB, em Nova
Palma, desejando sucesso e que possam manter o diálogo entre os partidos.
Solicitou envio de correspondência, em nome de todos os Vereadores,
parabenizando a Multi Rural, pelos quinze anos da empresa no município e pelo
belo evento realizado na sexta-feira que passou. Destacou ser importante mais
empresas se instalarem no município, possibilitando a geração de empregos.
Registrou que a entrega do título de cidadão da Nova Palma ao empresário
Mardonio Ferigolo será dia dezenove de outubro, após a Sessão Ordinária. Saudou
o Ver. João Alberto, reeleito Presidente do Clube Nova-palmense, no sábado que
passou, onde Sua Excelência se fez presente, desejando sucesso ao mesmo e se
colocando a disposição. Desejou um bom descanso ao Ver. Odilo, no seu período
de licença. Em seguida, se manifestou o Ver. JOÃO ALBERTO GHISLENI.
Cumprimentou os presentes e agradeceu as palavras do Ver. Expedito, bem como
a presença do mesmo no evento do Nova-Palmense. Justificou seu requerimento,
registrando que entrou em contato com a Oi, que presta serviço de internet no
município, para pedir solução no problema do sinal, onde foi atendido pelo técnico
responsável Clodoaldo, com muita má vontade e falta de educação. Frisou ser
importante o envio da correspondência, em parceria com o Executivo, cobrando
solução. Continuando, fez uso da Tribuna o Ver. ODILO STEFANELLO.
Cumprimentou os presentes e associou-se a parabenização ao Clube Novapalmense e a Multi Rural. Destacou ser importante as empresas no município, pois
geram empregos e trazem mais arrecadação para município. Registrou seu pedido
de licença, destacando ser importante dar oportunidade aos suplentes. Após, se
manifestou o Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os presentes e
justificou seus pedidos de providências, reforçando ser um pedido dos moradores
o patrolamento das estradas no Comércio e Gramado, onde alguns acessos de
propriedades estão sem condições, pedindo ao Líder Ver. Tiago intervir junto ao
Executivo. Ficou surpreso com o pedido de retirada do projeto para urbanização
de trecho em Novo Paraíso, registrando que moradores da avenida o procuraram,
preocupados com a questão de que pode ser cobrado IPTU e aumento da energia
elétrica, destacando que não são contra a realização de melhorias, mas gostariam
que o Executivo realizasse reunião, para explicar o que aconteceria. Na audiência
pública de hoje, preocupa a questão do Fundo de Aposentadoria e Pensão, ainda se
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tem poucos aposentados, mas em breve esse número vai aumentar e com a
diminuição na arrecadação, irá subir o percentual da folha de pagamento, assim
não poderão nomear mais ninguém, sendo importante os servidores efetivos
ficarem atentos a isso, pois um dia a Fundo não irá suprir mais as despesas.
Solicitou envio de correspondência ao DAER, pedindo uma operação tapa buraco,
de Faxinal do Soturno até Pinhal Grande, pois já possui vários buracos.
Considerou importante a questão do problema no sinal de internet, levantado pelo
colega Ver. João Alberto, sugerindo enviar ofício para o Ministério Público
Federal, pelo não cumprimento do contrato que ganharam na licitação com o
Governo Federal, sendo uma fraude. Concluindo o Grande Expediente, se
manifestou o Ver. MARCELO FERRAZ. Cumprimentou os presentes e
parabenizou o Ver. João Alberto, reeleito Presidente do Nova-palmense, clube este
que tem um carinho especial, que por anos o defendeu no futebol. Desejou sucesso
e se colocou a disposição. Com relação ao pedido de substituição da caixa d’água,
destacou que a mesma está sem condições, sendo uma caixa de lata antiga.
Reforçou o pedido para patrolamento da estrada que liga Pinhalzinho a
propriedade do Diácono Vitélio Garlet, sendo necessário a colocação de tubos na
entrada da propriedade, para não danificar ainda mais a estrada. Pediu que se
estude a possibilidade de substituir os parquet soltos, no ginásio de Novo Paraíso,
pois se torna perigoso. Também reforçou o pedido de substituição de lâmpadas, no
entroncamento sem nome com a Avenida Dom Érico Ferrari, onde dos três postes,
em dois as lâmpadas estão queimadas, assim dará mais segurança aquelas famílias.
Na oportunidade, Ver. Joaõ Alberto sugeriu realizarem um estudo das ruas e
entroncamentos que estão sem nome. No ESPAÇO DE LÍDERES, se manifestou o
Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou os presentes e justificou a retirada do
projeto de lei n.º 36, destacando que esteve reunido com o Prefeito, hoje pela
manhã, e chegaram a um consenso pela retirada do projeto. Existe um cadastro
para busca de recursos para pavimentação da Avenida de Novo Paraíso, como
tinham três dias para isso, escolheram aquela comunidade, de um recurso do
Deputado Heitor Schuc, mas como ficou mal entendidos na própria lei, de abrir
precedente, como cobrança de IPTU e taxa de iluminação pública, se retirou o
projeto, para se ampliar na busca de informação. Também parabenizou o Ver. João
Alberto, reeleito Presidente do Clube Nova-palmense, bem como os demais
integrantes da diretoria, que darão continuidade aos trabalhos. Em seguida, se
manifestou o Ver. JOSSANDRO MARION. Justificou seu pedido de
informações, destacando que moradores daquela comunidade solicitaram o valor
gasto na obra do ginásio, que já está apresentando problemas. Em aparte, Ver.
Tiago colocou que o valor gasto, segundo informações do Secretário de
Administração Evandro, foi de três mil setecentos e quarenta reais na reforma do
ginásio. Solidarizou-se a Multi Rural, pelos quinze anos, empresa que se destaca
no município e gera impostos e empregos. Considerou o Ferigolo e o Giovelli
pessoas empreendedoras, que acreditam no município. Também parabenizou o
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Ver. João Alberto, reconduzido ao cargo, destacando ser testemunha do quanto se
dedica àquela entidade. Desejou um bom descanso ao Ver. Odilo, em sua licença
particular. 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, 28 de setembro de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente

04

