ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 10.10.2016
ATA Nº 33/2016
Aos dez 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 e cumprimentou
os presentes, em especial os alunos da Escola Estadual Pe. João Zanella, que estão
se preparando para participar do evento Vereador por Um Dia. Em seguida,
colocou em apreciação a Ata n.º 32/2016, da Sessão Ordinária realizada dia três de
outubro de dois mil e dezesseis, aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º
Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu o convite da EMATER, para participar
da 24ª Olímpiada Rural a realizar-se no dia 16 de outubro, em Pinhalzinho. À
Mesa, foi apresentado: Do Executivo Municipal: Projeto de Lei n.º 34/2016:
Autoriza o Poder Executivo Municipal aumentar o limite de abertura de créditos
suplementares. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna
o Ver. JÚLIO DELLA MÉA. Cumprimentou os presentes e reportou-se ao
período que antecedeu as eleições, independente dos resultados, dizendo que a
política não é uma profissão e sim uma doação, sendo dever do Vereador dar sua
contribuição à comunidade. Destacou a presença de sua esposa e filhos, alguns
pais e alunos da Escola Pe. João Zanella de Vila Cruz, onde estudou, enfatizando
as dificuldades que teve na época. Frisou que Nova Palma é um lugar bom de
viver, aconselhando que devam estudar fora, porque a educação é o caminho
correto, mas que retornem as suas comunidades. Registrou a dificuldade que foi
em implantar na Escola o Tempo Integral, mas ressaltou que já está surgindo os
primeiros resultados. Em seguida, se manifestou o Ver. JOSSANDRO
MARION. Cumprimentou os presentes e comentou sobre a participação da
Secretária de Educação, Profª Neusa Osmari, na Reunião das Comissões, a qual
prestou esclarecimentos sobre o Projeto de Lei nº 33, da implantação da Educação
Fiscal como tema Transversal, no currículo das Escolas municipais, dizendo que
está convencido ser importante para o município, fazendo com que os pais e
alunos peçam a Nota Fiscal e assim todos saem ganhando com maior arrecadação.
Com relação ao Projeto de Lei nº 34, que solicita aumento do percentual do limite
de créditos suplementares, disse ser contrário, recordando ser iniciativa de Sua
Excelência, desde a administração passada, baixar o percentual, pois é preciso
saber onde as rubricas serão suplementadas. Concluindo, parabenizou a Escola Pe.
João Zanella, que aceitou o desafio de participar do Projeto Vereador por um Dia,
de iniciativa do Ver. Tiago Uliana, com o objetivo de fazer com que as crianças,
desde a infância, gostem da política e entendam que os Vereadores exercem um
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papel fundamental no município e tem como atribuição de fazer e aprovar
projetos, bem como o dever de fiscalizar e acompanhar o orçamento e se está
sendo respeitadas as leis. Parabenizou os alunos, desejando que saia futuros
Vereadores. Ressaltou que jamais conseguirão mudar as instituições se não
começarmos por nós mesmos, se colocando à disposição. Finalizando o espaço, se
manifestou o Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou os presentes e reportou-se
ao projeto de lei n.º 33, considerando importante instituir a educação fiscal, como
tema transversal no currículo da rede municipal de ensino, já discutido em
audiência pública, pois carecemos de cultura de pedir a nota fiscal nos
estabelecimentos comerciais. Precisamos ter a mentalidade de exercer o direito de
ter a nota fiscal e o dever de pedir, para que o município tenha um pouco mais de
arrecadação, pedindo a colaboração dos colegas na aprovação do mesmo.
Ressaltou sua alegria de ver a Casa cheia, um dos motivos foi à criação do
Vereador por Um Dia, criado quando esteve à frente desta Casa, com o intuito de
fazer com que as crianças e adolescentes tenham motivação pela política, que anda
desacreditada. Frisou ser importante mostrar que podem colaborar com o
município e quem sabe no futuro assumirem lugares nessa Casa. Justificou que
não estará presente na solenidade, por motivos profissionais, mas torce por todos,
sendo que toda comunidade escolar está de parabéns, colocando-se a disposição.
No ESPAÇO DE LÍDERES, não houve inscritos. Na Ordem do Dia não houve
votação. No Espaço das Explicações Pessoais, Ver. João Alberto Ghisleni
cumprimentou os presentes e destacou que nos seus últimos quinze meses de
carreira no Magistério, teve o prazer de trabalhar na escola de Vila Cruz. Destacou
que ao sentirem o gostinho da política é a única forma que temos no futuro,
pessoas boas ocupando lugares importantes na sociedade. Louvou a iniciativa do
Ver. Tiago, pela criação do evento Vereador por Um Dia, destacando que deixará
o seu nome na história. Agradeceu a escola, professores e alunos, pelo exemplo de
civismo, demostrando interesse pelo ambiente em que vivem. Frisou que a Casa
Legislativa é extremamente importante, pois nada acontece sem a política.
Informou que hoje a noite, no Congresso Nacional, vai ser votado o projeto de lei
que limita os gastos públicos. Finalizou agradecendo a presença de todos,
destacando estar feliz e realizado com a participação da escola. Também
parabenizou a Senhora Neusa Rossato, eleita Vereadora para a próxima
Legislatura. Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto agradeceu a
presença da comunidade escolar de Vila Cruz, nesta noite, e por terem aceitado o
convite de participar do evento Vereador por Um Dia, colocando a Casa à
disposição e dos demais presentes, declarando encerrada a presente Sessão. Sala
das Sessões, Nova Palma, 10 de outubro de 2016.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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