ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 16.05.2016
ATA Nº 14/2016
Aos dezesseis 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 Steffenello, 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 13/2016, da Sessão
Ordinária realizada dia nove de maio de dois mil e dezesseis, aprovada por
unanimidade. Continuando, o 2º Secretário, Ver. Jossandro Marion leu Edital n.º
05/2016 – Audiência Pública/Metas Fiscais e Convite do Conselho Municipal de
Saúde para Audiência Pública. À Mesa, foram apresentados: Do Executivo
Municipal: Projeto de Lei n.º 19/2016: Em Regime de Urgência: Autoriza o
Poder Executivo abrir crédito especial no valor de R$ 318,03. Projeto de Lei n.º
20/2016: Autoriza contratação temporária de excepcional interesse público.
Projeto de Lei n.º 21/2016: Inclui os itens 19, 20 e 21 no Anexo I e os itens 1.3 e
2.3, no anexo VI, da Lei Municipal n.º 1.524, de 18/12/2013, do Código Tributário
Municipal. No ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o
Ver. MARCELO FERRAZ. Cumprimentou os presentes e registrou os
sentimentos pelo falecimento trágico do jovem Robert Dalla Nora, um amigo
dócil, amável, respeitoso e grande jogador de futebol e cheio de sonhos, que
perdeu a vida aos dezoito anos, pedindo que Deus conforte toda família. Também
registrou que no sábado à tarde, próximo a praça, presenciou a grande
movimentação e o perigo no asfalto, devido à falta de respeito no limite de
velocidade. Na ocasião, quase ocorreu um acidente e na semana houve outro em
frente ao Hotel, solicitando envio de ofício a Administração que tome providência,
como a colocação de redutor de velocidade, podendo ser quebra mola ou tachões,
como forma de prevenção. No ESPAÇO DE LÍDERES, fez uso da palavra o Ver.
TIAGO ULIANA. Cumprimentou os presentes e lembrou a cobrança forte que
sofreram de pais e estudantes, em relação o acontecido com o ônibus do transporte
escolar, dias atrás, onde Sua Excelência solicitou que a Casa fosse avisada na
próxima vistoria dos ônibus, e assim a Secretaria de Educação o fez, registrando
que na última quinta-feira, esteve presente na vistoria do transporte escolar no
pátio do parque de obras, mesmo leigo em mecânica, serviu de lição, pois
aprendeu como funciona a fiscalização, viu a realidade dos mesmos e a devida
manutenção, ficando aliviado em conversar com os motoristas e ver que procuram
zelar pela vida dos alunos e dos veículos. Explicou que, nem todos os veículos são
obrigados a participar da vistoria realizada pela empresa contratada pela
Administração e sim apresentar um laudo realizado por outra, considerando
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questionável. Destacou ter representado todos os colegas, pedindo ao Ver. Júlio
que leve aos pais suas colocações e que a Casa continue sendo avisada quando da
realização de novas vistorias. Também lamentou a trágica morte do jovem Robert,
desejando que Deus conforme a família e amigos, e colocou ter acompanhado,
através das redes sociais, a demonstração de carinho da comunidade e amigos.
Continuando, se manifestou o Ver. JOSSANDRO MARION. Cumprimentou os
presentes e destacou que a Bancada do PMDB é favorável pela urgência e
aprovação do projeto de lei n.º 19. Em relação ao projeto de lei n.º 20, que trata de
contratação, o mesmo prevê a contratação de dois motoristas, mas no impacto
orçamentário financeiro só está incluído um motorista, pedindo que se envie a
estimativa corrigida, para terem o valor certo no percentual da folha de
pagamento. Parabenizou o Ver. Tiago, que se fez presente na vistoria dos veículos
do transporte escolar, tendo a oportunidade de ver como são rígidas, destacando
que não compareceu, em virtude de ser um transportador, para não constranger os
demais colegas de transporte. Na oportunidade, Ver. Tiago colocou que o veículo
do incidente não tinha sido vistoriado pela empresa responsável na última vistoria.
Continuando, Ver. Jossandro ressaltou ser importante a questão mecânica e os
veículos devem estar em condições. Também lamentou o ocorrido com o jovem de
Nova Palma, que sofreu o acidente, destacando que sirva de alerta para os pais, na
questão de liberar os carros para os filhos, muitas vezes sem a devida habilitação.
Na Ordem do Dia foi apreciado o Projeto de Lei do Executivo n.º 19/2016 –
Regime de Urgência, aprovado por unanimidade, com seus pareceres. No Espaço
das Explicações Pessoais, não houve inscritos. Concluindo, o Presidente Ver.
Expedito Librelotto reforçou o convite para todos participarem da Audiência
Pública, de apresentação das Metas Fiscais por parte do Executivo, na próxima
segunda-feira e justificou que estará ausente na próxima Sessão, para realização de
procedimento cirúrgico. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 16 de maio de 2016.

Ver. Jossandro Marion
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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