ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 30.05.2016
ATA Nº 16/2016
Aos trinta 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: 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 15/2016, da Sessão Ordinária
realizada dia vinte e três de maio de dois mil e dezesseis, aprovada por
unanimidade. Continuando, o 1º Secretário, Ver. João Alberto Ghisleni leu o
Pedido de Licença do Ver. Narciso Wendt, para assumir cargo de confiança na
Administração Municipal, por trinta dias, sendo aprovado por unanimidade. À
Mesa, foram apresentados: Do Legislativo Municipal: Do Ver. João Alberto
Ghisleni: Proposição n.º 33/2016: Pedido de Providências: Que o Executivo
Municipal, através da Secretaria de Obras e Trânsito, providencie a pintura dos
cordões em amarelo, na Rua Silvio Grotto, trecho compreendido entre a
Constante Prendin e a Osvaldo Cruz, na calçada pertencente à Sociedade Esporte
Clube Guarani. De Todos os Vereadores: Moção n.º 09/2016: Moção de Pesar:
Aos familiares do Sr. Ervandil José Rosso, pelo seu falecimento, ocorrido dia 19
de maio. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver.
JOÃO ALBERTO GHISLENI. Cumprimentou os presentes e registrou que após
as três semanas de licença, constatou que esta Casa faz parte de Sua vida, pois
sentiu falta significativa de todos. Destacou que esse ambiente de vinte anos vai
fazer muita falta, mas tem a convicção de que, se não trabalharem para que novas
lideranças sigam o trabalho de conscientização, a Casa acaba enfraquecida e frágil,
pois tudo passa pela política e para enfrentar os contratempos, com políticos
irresponsáveis e corruptos, mas aqui existe o compromisso com a verdade e
consciência. Considera extremamente importante que tenhamos novas pessoas,
com outras perspectivas, ideias e concepções de administração do município, isso
faz pensar que sentirá falta, mas por outro lado é mais importante essa renovação
na Casa, desejando aos que saírem, que consigam colocar pessoas com
competência e o pensamento de que Nova Palma deve estar acima dos partidos
políticos. Externou seu agradecimento a suplente Guiomar Steffenello, que o
substituiu em sua licença. Em seguida, justificou seu pedido de providências, para
pintura amarela do cordão em frente ao Clube Guarani, ressaltando que segundo
informações do responsável da rodoviária, a Brigada Militar mandou pintar de
branco. Lembrou que os Vereadores têm a incumbência de delimitar algumas
coisas no trânsito, como nomes de ruas e solicitar pintura de cordões em amarelo,
pedindo ao Líder do Governo, Ver. Tiago, que faça a interferência junto ao
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Prefeito, de pintar o trecho em questão, relatando o ocorrido no final de semana,
depois de quase um acidente trágico, pois havia dois veículos estacionados em
frente ao Clube Guarani, um de cada lado, o ônibus precisou dar ré e atrás do
ônibus passava uma senhora idosa, derrubando a mesma, mas alertado pelo Sr.
Rosalino, evitou o pior, sendo importante não liberar o estacionamento dos dois
lados, por ser sentido único. Continuando, se manifestou o Ver. JOSSANDRO
MARION. Cumprimentou os presentes e contribuiu com as colocações do Ver.
João Alberto, lembrando ser uma reclamação antiga do proprietário da rodoviária
e das empresas de ônibus, o estacionamento nos dois lados da rua, pois dificulta a
passagem de veículos maiores, e salientou que a Câmara tem autonomia para
legislar sobre o trânsito dentro do município. Citou também o problema na Escola
Tiradentes com relação aos ônibus escolares, que deveria ser modificado o
embarque e desembarque dos alunos do interior, principalmente na saída, que é
um caos, sugerindo que o embarque seja na parte de traz da escola, com horário
estabelecido para os ônibus estacionarem, sendo importante debateram o assunto
com o Executivo e a Direção da Escola Tiradentes, para prevenir acidentes e
transtornos. Em aparte, Ver. Tiago registrou que essa preocupação existe também
nos dias de chuva, onde muitos pais buscam os filhos de carro, bem como esse
problema existe em frente ao depósito da CAMNPAL, com caminhões
estacionados nos dois lados da rua, sugerindo mão única nesse trecho de rua,
sendo importante debaterem com Executivo e moradores. Continuando, Ver.
Jossandro colocou outra questão da localidade de São Francisco, onde veículos
passam em alta velocidade em frente à escola, inclusive públicos de Nova Palma e
Pinhal Grande, constatado ao aguardar para fazer o transporte escolar, sendo
importante tomar alguma providência o quanto antes. Também preocupa a questão
no cerro da gruta, por que uma estrada foi reaberta pelo proprietário do britador,
Sr. Nilo, e invadiu a estrada geral, que ficou muito estreita, num local perigoso e
com curvas. Sugeriu que o município notifique o mesmo, para que resolva o
problema. Solicitou que a Mesa notifique a Administração, cobrando a resposta de
seus pedidos de informações, proposições n.ºs 16 e 17, de fevereiro e ainda sem
resposta. Registrou ter recebido reclamação de empresários, que se sentiram
prejudicados, referente a um item constante no informativo distribuído pelos
Agentes de Saúde, com orientações para o descarte de lixo, embalagem de óleo
lubrificante, onde entenderam que ficou caracterizado que a palavra
“preferencialmente” está se dirigindo a aquisição e não a destinação do descarte,
colocando que um irá entrar com ação contra o município, pois estão induzindo a
adquirir o produto nos estabelecimentos listado, pedindo a Administração que
reveja, pois quem comercializa tem o dever de receber as embalagens. No
ESPAÇO DE LÍDERES, não houve inscritos. Na Ordem do Dia não houve
votação. No Espaço das Explicações Pessoais, Ver. Narciso Wendt
cumprimentou os presentes e justificou seu afastamento por trinta dias, para ajudar
a Administração Municipal, destacando que recebeu um convite do Sr. Prefeito,
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pois já estava acompanhando alguns serviços e o cargo de Vereador não permite e
tem a certeza de quem ficar em seu lugar, fará um bom trabalho. Ressaltou ainda,
que quando foi feita a reabertura da estrada para o britador, não era Secretário de
Obras, mas viu que estreitou muito a estrada geral, se colocando a disposição para
resolver o problema o mais breve possível. Concluindo, o Presidente Ver.
Expedito Librelotto agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 30 de maio de 2016.

Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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