ATA 034/2020
Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a Câmara Municipal de
Vereadores de Gentil, no auditório da Casa Legislativa, com a presença dos seguintes
Vereadores: Presidente: Catia Sheila de Souza Paludo da Bancada do PDT, Vice-Presidente:
Adelir Schiavon da Bancada do PDT, Secretária da Mesa: Joice Gasparin da Bancada do PT,
Secretário Substituto: Jeronimo Silvestri da bancada do PTB. E ainda, Juraci dos Santos Mello e
Janio Gilson Folchini Lopes da Bancada do PDT, Jair Tonin e João Luis Chiodelli Chaise da
Bancada do MDB e, Roseli Trento Copceski da Bancada do Progressista. Iniciando a Sessão, a
Senhora Presidente, em nome de Deus, declarou abertos os trabalhos da Sessão Ordinária do dia
13 de outubro do ano de Dois Mil e Vinte, cumprimentou os colegas Vereadores e desejou um
bom trabalho, também cumprimentou funcionários da casa e assistentes. Em seguida pediu para
que todos se colocassem em posição de sentido para a execução do Hino Municipal. Após passouse a leitura da ATA, que após lida foi colocada em discussão, seguida de votação, sendo aprovada
por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura da PAUTA do dia, depois de lida, colocada
em discussão, seguida de votação, sendo aprovada por unanimidade. Logo após passou-se para
o Pequeno Expediente: Nenhum Inscrito. REQUERIMENTOS AO PLENÁRIO: Nenhuma
Matéria. MATÉRIAS EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL: Nenhuma Matéria.
MATÉRIAS EM SEGUNDA DISCUSSÃO: INDICAÇÃO Nº 008/2020: Para que o Poder
Executivo, através do Setor Competente, estude a possibilidade de adequar uma área e/ou
incentivar para que seja disponibilizado local destinado a realização de eventos com carros tipo
“tuning” e/ou carros de som. Feita a leitura do parecer e colocado em discussão seguido de
votação, sendo aprovado por unanimidade. Feita a leitura da indicação e colocada em discussão,
sendo que foi requerido pelo vereador Jair Tonin a transcrição em ata, requerimento deferido
pela presidência, assim passamos a transcrição: Manifestou-se o vereador Adelir Schiavon nos
seguintes termos: “Cumprimento Senhora Presidente, Mesa Diretora, demais Vereadores,
servidores da Casa, me coloco na mesma situação que me coloquei na Sessão passada, contrário
a isso, até porque já coloquei as alegações na Sessão anterior e coloco mais ainda, de que se nós
fizermos uma Audiência Pública certamente não passaria isso, tenho absoluta certeza, porque os
adeptos a este tipo de evento são algumas pessoas aí que a gente conhece o perfil dos
frequentadores desse tipo de evento, eu trabalhei na segurança pública e conheço bem como é
que é esse tipo de evento, essas festas “tuning” é o início de muita bagunça que se fazem, até
para chegar a festa rave isso aí é apenas o início. Então é de conhecimento de todos, que as
pessoas que frequentam este tipo de evento, e eu sei por experiência própria, porque tive que
intervir várias vezes esse tipo de evento. Vejo que o município não tem que interferir nisso, tem
que deixar que o Estado interfira quando há perturbação do sossego, então o Estado tem que
intervir e o município como ele não legisla nessa área, eu acho que ele não tem nem que destinar
a área, nem que se meter nesse assunto aí, era isso Senhora Presidente.” Manifestou-se o
vereador Jair Tonin nos seguintes termos: “Senhora Presidente antes de me manifestar, eu
tinha pedido para que se constasse em ata o pronunciamento dos vereadores e não está aqui, na
verdade eu me passei e a ata foi aprovada sem as devidas adequações, eu gostaria que o que fosse
comentado agora também que se constasse em ata. Acho que o Vereador Adelir se passou,
“tuning” não é festa, “tuning” é uma alteração em veículos, não sei se o Senhor não conhece o
que você está falando mas encontro de carros “tuning” são carros que foram modificados não é
festa nenhuma, nem encontro de pessoas. A questão do município comprar uma área, eu também

não sou a favor mas eu já lhe expliquei eu não sei se o senhor não gosta quando eu lhe falo ou
não considera o que a gente conversa, porque já existe uma área inclusive no município de Marau
têm interesse e está buscando fazer uma parceria com esse pessoal, é um pessoal particular, não
é do município para ser feito tipo um camping, alguma coisa nesse sentido e que com certeza
evitaria, e a nossa intenção é evitar problemas, é arrumar soluções e não criar problemas a gente
sabe e até me manifestei esses dias da questão de quando é usado o parque de eventos, sei que
tem muitas famílias e a própria Comunidade de São Valentin não é favorável que se use esse
espaço para encontro de quem quer que seja fora de horário. Mas a gente pedia aqui então para
que o município estudasse, e que enfim, fomente, faça, ou que dê, chance para que se crie um
local para que essas pessoas também possam se encontrar como os demais esportistas tem um
local próprio pra isso e que não venha incomodar a nossa comunidade ou a Sede do município.
Então é mais ou menos isso e eu gostaria que quando fosse solicitado, pelo menos a gente fosse
respeitado por minoria e como bancada, para que se conste as coisas que foram pedidas em Ata,
que se não a gente vai ter que cuidar muita coisa, aí fica complicado.” Manifestou-se o vereador
Adelir Schiavon nos seguintes termos: “Não sei se o senhor teve a intenção de desviar a
atenção, mas ou carros de som, tá aqui, vocês sabem o tipo de pessoas que frequentam isso, então
continua a minha posição contrária, requerendo a presidência a votação nominal, restando o
pedido indeferido forte no artigo 150 do Regimento Interno da Casa. Manifestou-se o vereador
Jair Tonin nos seguintes termos: “Acho que não é salutar a gente ficar batendo boca, por uma
questão de uma indicação que na verdade é uma sugestão, não é um projeto de lei, não obriga a
nada, a gente está apenas sugerindo e pedindo, até porque foi um pedido da comunidade mas
aqui em momento algum se fala em festa ou encontros, aqui se fala sim a questão de eventos com
carros tipo “tuning”, que eu digo “tuning”, novamente, o senhor foi da Brigada Militar e conhece
bastante, tenho certeza que o senhor tem conhecimento que são carros modificados e a questão
do preconceito, do “Bullying”, seja lá a palavra que se usa, não seria interessante, a gente não
está aqui para discriminar ninguém e nem separar porque um gosta do Grêmio o outro gosta do
Inter, alguém gosta de um tipo de som, outro de outro tipo, acho que isso é meio antiético, até da
nossa parte, então não sou eu que vou julgar e não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui
sim para defender o interesse da comunidade, respeito a maioria com certeza, mas o que a gente
tentou fazer aqui é arrumar uma solução, e eu digo que a gente deve buscar soluções não criar
novos problemas, talvez seja a diferença né de concepção e de visão, não desrespeito ninguém,
mas estou aqui para tentar arrumar algumas soluções para algumas coisas, seria isso.” Após, a
indicação foi seguida de votação sendo rejeitada por quatro (04) votos contrários, três (03) votos
favoráveis e uma (01) abstenção. OUTRAS PROPOSIÇÕES: Nenhuma Matéria. MATÉRIAS
EM PRIMEIRA DISCUSSÃO: Nenhuma Matéria. Logo após passou-se para o Grande
Expediente: Nenhum Inscrito. Não havendo mais nada a se tratar, a Senhora Presidente
agradeceu a presença de todos, e já convidou a todos para a próxima Sessão Ordinária que se
realizará no dia dezenove (19) de Outubro de dois mil e vinte (2020), ás dezenove horas (19:00)
no Auditório da Câmara Municipal. Em nome de Deus encerrou a sessão legislativa, onde se
lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, irá assinada.
CATIA SHEILA DE SOUZA PALUDO
Presidente do Legislativo Municipal

