ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 03.10.2016
ATA Nº 32/2016
Aos três dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, 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, Narciso Wendt, Odilo Stefanello, Tiago Uliana
e Valdemir Rossato. O Sr. Presidente declarou aberto os trabalhos, cumprimentou
os presentes e colocou em apreciação a Ata n.º 31/2016, da Sessão Ordinária
realizada dia vinte e seis de setembro de dois mil e dezesseis, aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu Edital
n.º 07/2016 – Audiência Pública para análise e discussão do Projeto de Lei do
Executivo n.º 31/2016 – LDO; Resolução de Mesa n.º 03/2016 – Institui turno
único na Câmara Municipal. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo
Municipal: Projeto de Lei n.º 32/2016: Institui o turno único para o
funcionamento do Poder Executivo Municipal (Em Regime de Urgência). Projeto
de Lei n.º 33/2016: Institui no Currículo da Rede Municipal de Ensino, a
Educação Fiscal como tema transversal. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou os
presentes e justificou o projeto de lei n.º 32, destacando que a instituição do turno
único, já vem de anos e em várias administrações, devido à questão financeira,
para equilíbrio das contas, pedindo a colaboração dos colegas na aprovação do
mesmo. Reportou-se ao pleito de ontem, colocando não estarem felizes, pois a
coligação e o projeto que apoiou, não foram aprovados nas urnas, mas respeita a
posição do povo, que optou por mudança. Também lamentou que os quatros
colegas, Vereadores Expedito, Narciso, Marcelo e Valdemir, que concorreram e
não obtiveram êxito, mesmo com bons trabalhos nesta Casa. Sente muito,
principalmente pelos dois companheiros, pela história no partido, mas a
comunidade optou por outros candidatos. Pediu aos colegas que continuem
ajudando o município, pois é assim que pretende fazer, com um trabalho sério e
responsável, registrando o companheiro que apoiou na eleição, Ver. Expedito, mas
respeita a vontade do povo. Frisou ser preciso rever algumas coisas para próximas
campanhas, pois está cada vez mais difícil de fazer política, devido às investidas
do povo nos candidatos, não havendo o reconhecimento que algumas pessoas
deveriam ter, pelo trabalho bem desenvolvido. Para o bem do município é preciso
repensar a forma de fazer política e como encaminhar as próximas eleições, pois o
voto virou supervalorizado, teremos escassez de pessoas do bem, dispostas a
colocar o nome a disposição nos próximos pleitos. Em aparte, Ver. João Alberto
colocou que se pessoas do bem não se colocarem à disposição, outras se
colocarão. Finalizando, Ver. Tiago desejou a Coligação vencedora, representada
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pelo André, que faça pelo melhor, pedindo ao colega Jossandro que leve a
manifestação de votos de uma grande administração. Na oportunidade, Ver.
Expedito agradeceu as palavras do Ver. Tiago, colocando não ser momento de
manifestação, por ser difícil, sempre mantiveram o respeito, primando pelo melhor
do município, mas a comunidade entendeu que assim não era o melhor jeito, torce
para que mantenham a paz e não façam aqui um lugar de encrenca. Em seguida, se
manifestou o Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os presentes e
registrou que a Bancada do PMDB é favorável ao projeto que institui turno único,
pelas dificuldades financeiras que o município vem enfrentando e uma prática
realizada há vários anos. Frisou que nunca agiram de forma politiqueira e sim de
forma técnica e responsável, pensando no município e procurando ajudar a
Administração. Com relação ao projeto de lei n.º 33, que institui no currículo da
educação, a educação fiscal como tema transversal, entende ser um projeto que
precisa ser mais discutido com a sociedade, pois é complexo, envolve a educação
e a justificativa é muito vaga. Sugeriu trazer o Conselho Municipal de Educação,
professores e pessoas ligadas à educação para discutirem, pois não tem impacto e
nem quem vai transmitir o curso para os alunos, podendo ser melhorado o projeto.
Destacou que a questão política também deveria ser discutida em sala de aula.
Continuando, parabenizou a forma respeitosa com que foi realizado o último
pleito, apesar das barbáries em outros municípios vizinhos, para poder chegar ao
poder, como Pinhal Grande e Dona Francisca. No município não tiveram nada
anormal, nem na campanha, e sempre têm pessoas que cometem loucuras, mas que
não representam e não tem autorização do partido, pedindo desculpas se ouve
excesso por parte alguém, pois foi proposto à paz, optaram por não fazer carreata,
apenas comemoração na praça, encerrando em torno das dez horas da noite, para
mostrar que pregam o respeito. Parabenizou todos os candidatos que se elegeram e
os que não também, frisando que o povo mostrou que quer renovação. Destacou
que nesta Casa teria colegas com condições e que mereceriam se reeleger pelo
trabalho realizado, mas a vontade do povo é soberana. Concordou com as
colocações do Ver. Tiago, pois não tem mais condições de fazer campanha, o
povo fala dos políticos que são corruptos, mas a forma como uma boa parte da
população tratou os candidatos foi lamentável, sendo preciso repensar. Ressaltou
que o trabalho dos Vereadores e Administração é pelo bem coletivo e não
individual. Na oportunidade, com relação à sugestão do Ver. Jossandro, o
Presidente Expedito colocou que o projeto já foi discutido na elaboração do Plano
Municipal de Educação e aprovado nesta Casa, mas se entenderem ser benéfico,
não se opõe. No ESPAÇO DE LÍDERES, não houve inscritos. Na Ordem do Dia
foi apreciado: Regime de Urgência: Projeto de Lei do Executivo n.º 32/2016,
aprovado por unanimidade, com seu parecer. No Espaço das Explicações Pessoais
também não houve inscritos. Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto
reforçou o convite para todos participarem da audiência pública, na próxima
segunda-feira, que tratará da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para dois mil e
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e dezessete. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente
Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 03 de outubro de 2016.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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