ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 30.11.2015
ATA Nº 37/2015
Aos trinta 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 colocou em apreciação a Ata n.º 36/2015, da Sessão
Ordinária realizada dia vinte e três de novembro de dois mil e quinze, que foi
aprovada por unanimidade. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo
Municipal: Projeto de Lei n.º 44/2015: Institui o Programa de Recuperação
Fiscal do Município de Nova Palma - REFIS. Do Legislativo Municipal: Do
Ver. Marcelo Ferraz: Proposição n.º 69/2015: Pedido de Providências: Que o
Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Trânsito, providencie a
recuperação do aterro da ponte que dá acesso à propriedade do Sr. João Binotto,
na comunidade do Bom Retiro. De Todos os Vereadores: Moção n.º 22/2015:
Moção de Pesar: Aos familiares da Sr.ª Maria Vicentina de Souza dos Santos,
pelo seu falecimento, ocorrido dia 20 de novembro. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. JOSSANDRO MARION.
Cumprimentou os presentes e registrou ter ficado feliz com a colocação do
Prefeito Adroaldo Santi, quando esteve na Casa, na tarde de hoje, em relação ao
Imposto Territorial Rural - ITR, onde o município irá celebrar convênio com a
União, para fazer a cobrança do Imposto, uma indicação que Sua Excelência fez
há algumas sessões atrás, destacando ser importante ajudar o município com
ideias. Registrou que existe uma desatualização nos valores dos imóveis rurais,
que terá avaliação e mudanças nos valores. Com relação ao Projeto de Lei n.º 44,
que autoriza o REFIS, onde o Prefeito colocou a situação e os prazos, registrou a
concordância de todos os Vereadores para apreciação do mesmo na sessão de hoje,
em regime de urgência, pois qualquer cidadão poderia ajuizar ação para anulação
do projeto de lei. Destacou que a Bancada do PMDB é favorável a todos os
projetos que serão apreciados na sessão de hoje. Em seguida, se manifestou o Ver.
NELSON SANTOS. Cumprimentou os presentes e agradeceu a oportunidade de
ter ficado por dois meses na Vereança, destacando que sai feliz pelas atitudes e
aprendizado. Desejou um feliz ano novo e um bom natal a todos e que nessa crise,
possam criar em vez de se preocupar com ela. Lamentou o ocorrido com Sua
Excelência, na quarta-feira que passou, quando seu genro estacionou o carro em
frente à CAMNPAL, para ir adquirir pregos, e alguém da direção da empresa
denunciou e como as pessoas estão em pânico e inseguras, foram abordados por
Brigadianos, com armas e falando alto, ficando magoado com o ocorrido.
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Agradeceu o Presidente e o partido pela oportunidade e a todos os colegas pelo
aprendizado, frisando que toda vez que assumir, desempenhará com orgulho o
papel do Vereador, pensando no município. Também agradeceu as Servidoras,
pelo apoio no período que esteve na Casa. Na oportunidade, o Presidente Expedito
lamentou o ocorrido, destacando que não deve ter sido por maldade e sim falta de
conhecimento, pois as pessoas estão inseguras. No ESPAÇO DE LÍDERES, se
manifestou o Ver. MARCELO FERRAZ. Cumprimentou os presentes e
parabenizou os Vereadores Jossandro e Prof. Beto, pela passagem de seus
aniversários, desejando saúde e felicidade. Elogiou e parabenizou o Ver. Nelson,
que deu exemplo de vereador, no período que esteve na Casa, debatendo e fazendo
cobranças, desejando que volte mais vezes, pois o debate é bom para a democracia
e município, além de fortalecer os Vereadores e é onde surgem as melhores ideias
para Nova Palma continuar crescendo. Justificou seu pedido de providências,
destacando ser necessário recuperar o aterro da ponte solicitada, pois se chover
impossibilita a passagem no local e também reside uma idosa na propriedade.
Registrou ter recebido algumas reclamações devido à falta de medicamentos
básicos no Posto de Saúde, pedindo que seja levada ao Prefeito a preocupação,
mas elogiou o atendimento, ao acompanhar sua mãe em consulta, destacando ser
excelente. Na Ordem do Dia foram apreciados: Projetos de Lei do Executivo
n.ºs 42/2015, 43/2015 – LOA e 44/2015 (Regime de Urgência) e Projeto de
Decreto Legislativo n.º 03/2015, aprovados por unanimidade, com seus
respectivos pareceres. No Espaço das Explicações Pessoais, Ver. Jossandro
Marion solidarizou-se com o Ver. Nelson pelo ocorrido, sugerindo que Câmara
envie nota de repúdio para a Brigada Militar pelo o ocorrido, destacando que a
Brigada presta serviço relevante, mas em certo momento, principalmente nas
abordagens, não exerce uma atuação digna com a população, diferente da Polícia
Rodoviária Federal. Em aparte, Ver. Odilo Stefanello colocou que houve duas
situações, pois quem fez a denúncia, deveria ter analisado melhor as pessoas
envolvidas. Continuando, Ver. Jossandro destacou que não podem condenar os
policiais, pois o Governo deveria investir em treinamento junto de seus
brigadianos. Compartilhou e dividiu com todos da Casa o Prêmio que recebeu na
Faculdade Antônio Meneghet, conquistado com quatro colegas na semana
acadêmica de Direito, com o terceiro lugar, na primeira competição de oratória e
retórica na região, tendo a participação de outras universidades da região. Ficou
muito feliz, pois marcou sua vida, devendo essa conquista a Casa, aos colegas
Vereadores, as Servidoras e o amigo Ditmar Strahl, oferecendo a todos o prêmio.
Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto cumprimentou o Ver.
Jossandro pelo prêmio, desejando sucesso. Também felicitou os Vereadores Beto
Ghisleni e Jossandro pela passagem do aniversário, desejando saúde e paz.
Registrou ter participado da palestra do Padre Vitor Hugo, na sexta-feira que
passou, sobre alcoolismo e drogas, no Salão Paroquial, que foi esclarecedora e
importante, agradecendo os colegas Vereadores que puderam comparecer, mas
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lamentou a pouca participação da comunidade. Agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 30 de
novembro de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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