ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 13.07.2015
ATA Nº 22/2015
Aos treze dias do mês de julho 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, Marcelo Ferraz, Marta Dalla Favera, 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 21/2015, da Sessão
Ordinária realizada dia seis de julho de dois mil e quinze, sendo aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu o Of.
Gab. Pref. n.º 249/2015 – Movimentação Financeira do mês de junho de 2015 e
Of. Gab. Pref. n.º 253/2015 – Substituição do Projeto de Lei n.º 27/2015. No
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. JOÃO
ALBERTO GHISLENI. Cumprimentou os presentes e abordou o assunto que o
MEC tenta introduzir nas escolas do país, chamado de “ideologia de gênero”,
sendo investidos milhões de reais dos cofres públicos, para modificarem o
comportamento sexual das crianças e transformarem as escolas públicas em
laboratórios para a manipulação da personalidade das crianças. Precisam ficar
atentos, pois essa ideologia, que o atual Governo Federal tenta implementar, de
que ninguém nasce homem ou mulher e somente depois dos dez anos, que
aprendeu sobre o sexualidade, que o Estado ensinar, ela decide qual sexo quer ser.
A instituição familiar se vai, o ensinamento de casa onde a família é uma
instituição antiquada. Destacou que, em dois mil e doze, quinze projetos foram
apresentados no Congresso Nacional, tentando introduzir essa questão do gênero,
mas grupos de professores e pais conseguiram evitar, fazendo alguns Deputados
retirar o termo do projeto. Em dois mil e quinze, o Governo tenta introduzir
novamente a questão, com a lei que estipula que Estados e Municípios façam seu
plano de educação, incluindo a ideologia de gênero. Frisou ser importante se
manifestarem aos Deputados e lideranças de que são contrários a essa alteração, da
criança decidir ser homem ou mulher depois dos doze anos, encima da educação
que veio da escola. Se aprovado o projeto, os ensinamentos dos pais, quando
criança, perde o valor. Em seguida, se manifestou na Tribuna o Ver. TIAGO
ULIANA. Cumprimentou os presentes e compartilhou algumas medidas adotadas
pelo Executivo Municipal, para contenção de despesas, em virtude das
dificuldades financeiras, durante três meses: exoneração de alguns cargos de
confiança, corte de FGs, corte de dez por cento no salário do Prefeito, Vice e
Secretários Municipais, cortes em desdobramentos de gratificações, ajustes em
aluguéis e corte de duas cotas da EMATER e subvenções culturais, que serão
repassadas somente se melhorar os repasses dos Governos Federal e Estadual.
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Passado esse período, algumas atividades poderão ser retomadas dependendo da
real situação do município. Anunciou e agradeceu, em nome da Administração
Municipal, o Partido dos Trabalhadores de Nova Palma, que através do Deputado
Paulo Pimenta, atendendo solicitação do Juarez e da Marcia Mayer, destinou uma
emenda de duzentos e sessenta mil reais, para pavimentação de ruas. Também
registrou a emenda de cem mil reais, da Senadora Ana Amélia Lemos, para a
agricultura, com aquisição de enciladeiras e balança de pesar gado, assim como já
havia anunciado a emenda de quinhentos mil reais, do Deputado José Otávio
Germano. Informou que o município receberá da Receita Federal um ônibus
Scania, que será emblemado com pontos turísticos e terá o objetivo de fazer uma
rota turística dentro do município, lembrando que teremos, dentro das
programações da semana do município, a inauguração da rota das esculturas.
Também ganharam uma F4.000 baú, que será utilizada para coleta seletiva do lixo,
a partir do dia três de agosto, onde toda terça-feira farão esse recolhimento.
Registrou ter recebido, das mãos do Prefeito, um esboço de projeto da futura
rodoviária, que será feita com estrutura metálica e por economia, será produzido
as tesouras no parque de máquinas. Concluindo, registrou que será enviado projeto
de lei para implantação do turno único, nas obras e administrativo, que ajudará na
economia que a Administração está fazendo. Continuando, o Ver. JOSSANDRO
MARION. Cumprimentou os presentes e solicitou ao Líder do Governo, Ver.
Tiago, que leve a Secretaria de Obras, o pedido de cascalhamento da Linha dos
Pegoraro, trecho desde a residência de Léo Facco até o acesso a propriedade de
Darci Stefanello, devido às dificuldades de se passar no trecho, e que seja feito um
concerto e ajuste na pinguela do balneário, pedido da família Aléssio. Com relação
ao assunto levantado pelo Ver. João Alberto, da implementação do gênero sexual,
entende que a educação da escola é a do aprendizado e conhecimento, pois a do
respeito se dá em casa, pela família. Acha ser um tema que não passará pelo
Congresso, pois é muito conservador. Ressaltou que não é a escola que
determinará o sexo, nem uma lei, cada um sabe de sua realidade vivida, pois
devemos saber conviver e respeitar isso. Considera um erro não legislarem sobre
isso, pois cai no judiciário, que aplica lacunas de outros países, citando alguns
exemplos. Destacou que, a maioria dos Deputados são evangélicos, logo são mais
taxativos. Frisou que, a lei deve vir para ajudar e não atrapalhar. Considera
importante a coleta seletiva do lixo, destacando que muitas pessoas conseguem
uma vida digna nesse trabalho, pois além do ganho financeiro de quem trabalha,
temos e destinação correta. Na questão do pagamento do décimo terceiro salário,
pediu ao Líder Tiago, para sensibilizar o Prefeito e Secretários na devolução dos
recursos, pois entende ser ilegal e a lei criada na Legislatura passada, foi no
sentido de compensar a perca do décimo no salário, destacando não ser questão
política. Após, usou a Tribuna a Ver.ª MARTA DALLA FAVERA.
Cumprimentou os presentes e solicitou transcrição na íntegra, se reportando a
historiadores: “Gostaria de falar de alguns historiadores, mas chamou atenção
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um, Albert Einstein. Eles já foram chamados de burros, medíocres, loucos,
sonhadores, foram rebaixados, apontados como incapacitados, mas hoje fazem
parte da história de suas descobertas e invenções, ditam e regram nosso mundo.
Persistir e não dar ouvidos a tudo que falam pode ser o caminho para vitória.
Achei interessante a história, até por que fui tratada desta forma nesta casa e me
parece que ainda continua. Quando cheguei na reunião das comissões, me
deparei com uma situação não tão agradável, mas não vou brigar por isso. Albert
Einstein, o mais célebre cientista do século vinte, foi o físico que propôs a teoria
da relatividade, ganhou o prêmio Nobel da física, de mil novecentos e vinte e um.
Albert tornou-se famoso mundialmente, um sinônimo de inteligência, suas
descobertas provocaram uma verdadeira revolução do pensamento humano, com
interpretações filosóficas das mais diversas tendências. Muitos conhecem o gênio,
porém poucos conhecem a sua história e a dificuldade do seu caminho. Albert
apresentava dificuldades na fala, mal conseguia falar, pela primeira vez
conseguiu falar aos quatro anos de idade. Seu professor o descreveu como
mentalmente lento, não-sociável e sempre perdido em seus sonhos. Foi expulso da
escola e recusado na escola politécnica de Zurique. Era um caso perdido,
segundo seus mestres. Antes da comprovação da sua teoria, em mil novecentos e
dezenove, Albert era dito, no meio cientifico, como sonhador, muitas vezes, alvo
de deboches e ironia. O fato é que hoje, todos que riam, debochavam e
subestimavam Albert, morreram e foram esquecidos, enquanto ele marcou seu
nome na história, como uma das pessoas mais inteligentes, que já pisaram na
superfície terrestre. É como o velho ditado diz, quem ri por último ri melhor.
Algumas de suas célebre frases: “Duas coisas são infinitas: o universo e a
estupidez humana, mas o que diz respeito ao universo, ainda não adquiri a
certeza absoluta”; “O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa
daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o
mal acontecer”. Não quero me comparar a ele, mas os considerados loucos foram
os que mais trouxeram conhecimento a uma população e mudaram com isso uma
visão comodista de como as coisas deverão ser e eu digo e sigo nesta mesma
linha, pois acredito que a nossa Nova Palma pode ter uma visão nova e não
conservadora. Para concluir, devo dizer, nós não devemos nos preocupar com o
que os outros pensam e dizem de nós, pois não sabem o que pensamos e sentimos
– Pe. Zezinho. Não se preocupe com o julgamento dos outros, sejam sempre
autênticos e verdadeiros – Dalai Lama. Este pensamento foi o Tenente Antônio
Marcos Martins que trouxe quando fui Presidente e passei por várias
dificuldades. Finalizou desejando um bom recesso a todos e se colocou a
disposição de todos. Concluindo o Grande Expediente, se manifestou o Ver.
MARCELO FERRAZ. Cumprimentou os presentes e destacou estar passando
por seríssimos problemas, mas veio na sessão em respeito ao Seu Suplente de
Vereador, Juarez Mayer e a esposa Márcia Mayer, nova Presidente do Partido dos
Trabalhadores no município. Leu o ofício do Deputado Paulo Pimenta, que
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comunica emenda de duzentos e sessenta mil reais, atendendo solicitação da
Márcia e do Juarez Mayer, para pavimentação. Lembrou que há algum tempo, Sua
Excelência e o Suplente Juarez discutiram nessa Casa, por questões políticas, mas
hoje estão unidos, não politicamente, cada um com seu partido, mas pelo
município. No ESPAÇO DE LÍDERES, não houve inscritos. Na Ordem do Dia
foi apreciado o Projeto de Lei do Executivo n.º 27/2015, aprovado por
unanimidade, com seus pareceres. No Espaço das Explicações Pessoais, também
não houve inscritos. Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto reforçou
o convite para todos prestigiarem a comemorações do aniversário do município,
que se inicia na próxima sexta-feira, com jantar em Novo Paraíso. Agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das Sessões, Nova
Palma, 13 de julho de 2015.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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