ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 09.05.2016
ATA Nº 13/2016
Aos nove dias do mês de maio 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: Guiomar Stefenello, Jossandro Marion, Júlio
Della Méa, Marcelo Ferraz, Narciso Wendt, 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 12/2016, da Sessão
Ordinária realizada dia dois de maio de dois mil e dezesseis, aprovada por
unanimidade. Na oportunidade, registrou a presença de moradores da comunidade
do Rincão Santo Inácio, que agradeceram os Vereadores pela colaboração para
àquela comunidade e convidaram para se fazerem presentes nas festividades do
dia vinte e três de julho. Continuando, o 2º Secretário, Ver. Jossandro Marion leu
Of. Gab. Pref. n.º 138/2016 – Movimentação financeira do mês de abril de 2016 e
Of. Sec. Ed. N.º 19/2016 – comunicando a data de vistoria dos veículos do
transporte escolar. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo Municipal: Em
Regime de Urgência: Projeto de Lei n.º 18/2016: Autoriza contratação
temporária de excepcional interesse público. Do Legislativo Municipal: Da
Ver.ª Guiomar Stefenello: Proposição n.º 31/2016: Indicação: Que o Executivo
Municipal estude a possibilidade de fornecer a vacina contra a gripe para todos
os Professores e Servidores das escolas do município de Nova Palma. De Todos
os Vereadores: Moção n.º 07/2016: Moção de Pesar: Aos familiares do Sr.
Valdêmio José Gardin, ex-Vereador e ex-Presidente desta Câmara Municipal,
pelo seu falecimento, ocorrido dia 03 de maio, no Mato Grosso. Na oportunidade,
assumiu a Presidência dos trabalhos, o Vice-Presidente Ver. Odilo Stefanello. No
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver.
EXPEDITO LIBRELOTTO. Deu as boas vindas a Suplente Dona Guiomar
Steffenello, que assumiu na licença do Ver. João Alberto Ghisleni. Parabenizou
todas as mães pela passagem de seu dia, comemorado ontem. Comentou sobre as
melhorias que o Executivo está realizando na cidade, com poda de árvores, pintura
de cordões, melhorias no calçamento, limpeza de terrenos baldios e melhorias na
praça, que está com novo aspecto, informando que este trabalho está sendo
coordenado pelo Sr. Arnildo Wendling. Destacou que também serão plantadas
palmeiras na cidade e realizado o asfaltamento de trecho da Av. Dom Érico
Ferrari, assim teremos novo aspecto para a cidade, aos poucos vamos evoluindo.
No campo de futebol realizarão o conserto do coberto, limpeza e melhorias na
pista de caminhada, destacando que se colocou a disposição do Prefeito, pois sabe
das limitações de pessoal, sendo importante ajudarem, colocando-se à disposição
para cuidar do campo, convocando os colegas Vereadores interessados para
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ajudar, dando depoimento, orientação e ideia, para melhorar a cidade. Reportou-se
ao falecido Valdêmio Gardin, lembrando que foi ex-Vereador e ex-Presidente
desta Casa, homem ríspido, de caráter, sério, trabalhador, responsável e ótimo pai,
lembrando que teve sociedade com um caminhão, e o mesmo sempre correto.
Lembrou que o mesmo foi candidato a Prefeito, não foi vencedor, mas teve
coragem de colocar seu nome a disposição, sendo importante o reconhecimento da
Casa. Em seguida, se manifestou o Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou os
presentes e registrou estar feliz com a presença de jovens da comunidade do Santo
Inácio, parabenizando pelo trabalho lá desenvolvido. Com relação ao projeto de lei
de n.º 18, que solicita contratação de motorista, destacou se dá exclusivamente em
razão do que aconteceu com o ônibus, que faz a linha Caemborá-Pinhalzinho-Vila
Cruz. Ficou decidido conjuntamente que a Administração assumiria a linha com
ônibus próprio, destacando que os motoristas existentes já estão alocados em
outras, sendo importante contratar uma pessoa do Caemborá, para evitar de ir e
voltar todo dia, pedindo a compreensão na urgência e aprovação do mesmo. Deu
as boas vindas a Vereadora Guiomar, que manifestou sua preocupação com a
questão da gripe, fato que vem se agravando no Estado, em virtude do clima.
Registrou que buscou informações e a prioridade são os pacientes de risco, mas a
Quarta Coordenaria dará orientação qual o núcleo de pessoas que será vacinada no
próximo lote, provavelmente estão incluídos professores, alunos, profissionais das
repartições públicas e outros, parabenizando-a pelo pedido. Com relação ao Sr.
Valdêmio Gradin, padrinho de seu pai e ex-dono da casa onde mora, registrou em
nome da Bancada o reconhecimento e agradecimento à família, pelo trabalho que
desempenhou nesta Casa e na sociedade. Continuando, Ver. JOSSANDRO
MARION. Cumprimentou os presentes e registrou as boas vindas a Suplente
Guiomar. Parabenizou a comunidade do Santo Inácio, destacando que conhece de
muitos anos e sabe o quanto evoluiu em todos os aspectos, e que todas as
conquistas foram graças à luta deles e das pessoas que passaram nas
Administrações e Câmara de Vereadores, que se empenharam para aquela
comunidade ser valorizada e que serve de exemplo para toda a região. Reportou-se
ao trabalho que está sendo realizado no Rio Portela, com a retirada do material das
margens, atendendo um pedido Seu, destacando que ficará um trabalho bom, pois
abrirá o canal do rio. Outra questão que está preocupando são os vazamentos de
água na cidade, pedindo que a Casa envie correspondência a CORSAN, cobrando
que solucione os mesmos, pois estão prejudicando o calçamento e destacou que
discorda que sejam os caminhões os responsáveis, pois a maioria é em lugar que
não passa caminhão, considerando um desperdício de água. Pediu que seja
melhorado a iluminação no estádio municipal, sugerindo que as lâmpadas nas
laterais sejam melhor distribuídas. Em relação ao projeto que será apreciado hoje,
destacou ser favorável, mas ressaltou que alguns projetos, antes da lei ser
aprovada, já estão sendo executado, registrando que hoje viu uma pessoa, que não
é servidor do município, dirigindo o ônibus que vai para o Caemborá, cobrando
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que o município precisa respeitar o princípio da legalidade, por que pode causar
problema, se acorrer um acidente, como justificar sem estar legalmente nomeado
pelo município. Frisou que a Administração só pode fazer o quê a lei autoriza, não
se antecipando como ocorreu em outros projetos, citando a área destinada aos
servidores municipais e dos Trilheiros. Gostaria de ajudar na questão colocada
pelo Presidente, mas infelizmente a lei não permite, pois para fazer qualquer
atividade junto ao Executivo, o Vereador precisa se licenciar, sob pena de
responsabilização, lembrando que a lei permite que o Vereador legisle e fiscalize.
Finalizando o espaço, se manifestou o Ver. MARCELO FERRAZ. Saudou a
todos, em especial a comunidade do Santo Inácio, que depois de um evento, veio
agradecer os Vereadores que se fizeram presentes na comunidade. Destacou ser
uma comunidade modelo, pelas batalhas que passaram e conquistas vencidas,
onde todas as administrações colaboraram, por serem merecedores. Deu as boas
vindas a Dona Guiomar e solicitou envio de ofício ao Executivo, solicitando para
a comunidade do Santo Inácio: patrolamento da estrada que vai do campo de
futebol até a saída do asfalto, ao lado da propriedade do Sr. Ivo Dalcin, com
colocação de cascalho nos buracos; colocação de lâmpadas nos postes que ainda
não possui e a substituição das queimadas; substituição da tubulação em frente à
cancha de bochas, colocando tubos maiores, para aumentar a vasão da água.
Também solicitou ao Executivo que informe se ainda existe distribuição de cesta
básica e quem são os beneficiários. Com relação questão do ônibus, colocada pelo
Ver. Jossandro, destacou ser preocupante colocar um motorista antes do aval da
Câmara, sugerindo que se converse com a Administração. Em aparte, Ver. Tiago
Uliana destacou estar surpreso com a colocação, pois não sabia que o município já
estava fazendo a linha. Ressaltou que suas colocações não são inverdades e sim
informações que buscou junto a Secretária de Educação. Continuando, Ver.
Marcelo destacou que certamente ao fazerem essa cobrança, o Executivo tomará
as providências. Com relação aos comentários do Presidente, sobre as melhorias
no estádio de futebol, de que iria prestar atendimento administrativo, considera
uma demonstração de boa vontade e carinho com o município, mas isso não é
permitido por lei, pois pode causar outros problemas no mandato de Vereador, que
tem a função de legislar e fiscalizar. Na oportunidade, o Sr. Presidente ressaltou
que no momento que falou, foi claro da sua vontade e honesto ao convidar todos
os Vereadores que pudessem, mas não sabia que existe uma lei de que o Vereador
não pode ajudar, sendo uma pena, pois seria sem pagamento. Com isso, terá que
recuar e devolver a administração. No ESPAÇO DE LÍDERES, não houve
inscritos. Na Ordem do Dia foi apreciado o Projeto de Lei do Executivo n.º
18/2016 – Regime de Urgência, aprovado por unanimidade, com seus pareceres.
No Espaço das Explicações Pessoais, Ver. Jossandro Marion parabenizou todas
as mães pela passagem de seu dia e fez suas as palavras do Presidente Expedito,
com relação ao ex-Vereador Valdemio Gardin, destacando que foi uma grande
liderança no PMDB. Mencionou a questão dos Vereadores não poderem exercer
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atividades junto ao Executivo, destacando que não quis tirar conclusão de má fé
do Presidente, pois sabe da vontade de querer ajudar. Como a lei proíbe, a
comunidade precisa estrar ciente disso, pois são cobrados que fazem pouco, mas
precisam respeitar o principio da legalidade. Frisou que a lei já dão as atribuições
para o Vereador e tem certeza que agiu de boa fé para ajudar o município.
Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto reforçou o convite do
Executivo Municipal, que informa que no dia doze de maio será realizada a
vistoria nos veículos do transporte escolar, estando todos convidados para
acompanharem à mesma e solicitou aos Vereadores que na próxima sessão tragam
cópia da declaração de imposto de renda, uma exigência do Tribunal de Contas.
Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Sala das
Sessões, Nova Palma, 09 de maio de 2016.

Ver. Jossandro Marion
2º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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