ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA DIA 31.10.2016
ATA Nº 36/2016
Aos trinta e um dias do mês de outubro 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 e
cumprimentou os presentes, registrando a presença dos Vereadores eleitos Odacir
Busatto, Tiago Facco e Claudio Piovesan. Em seguida, colocou em apreciação a
Ata n.º 35/2016, da Sessão Ordinária realizada dia vinte e quatro de outubro de
dois mil e dezesseis, aprovada por unanimidade. Continuando, o 1º Secretário,
Ver. João Alberto Ghisleni leu o Edital n.º 08/2016 – Audiência Pública para
análise e discussão do Projeto de Lei n.º 35/2016. À Mesa, não houve
apresentação de projetos e proposições. No ESPAÇO DO GRANDE
EXPEDIENTE, fez uso da Tribuna o Ver. JOSSANDRO MARION.
Cumprimentou os presentes e agradeceu a Mesa pela convocação da audiência
pública, para debaterem com a comunidade o projeto de lei n.º 35, que autoriza a
ampliação da zona urbana da cidade, destacando que nos pareceres, tanto o
Jurídico da Casa, como do IGAM, sugere a realização de audiência pública, sendo
importante cumprirem o quê a lei determina, pois se não respeitar, a lei pode ser
declarada inconstitucional. Espera que a comunidade participe da Audiência, pois
sua parte a Câmara fez. Na oportunidade, o Presidente Expedito colocou que o
Departamento de engenharia virá dar as explicações na Audiência Pública. No
ESPAÇO DE LÍDERES, se manifestou o Ver. TIAGO ULIANA. Cumprimentou os
presentes e também se reportou ao projeto de lei n.º 35, pedindo que se use de
todos os meios possíveis para mobilizar a comunidade a participar da audiência
pública, destacando ter muitas pessoas aos arredores da cidade interessadas no
assunto. É importante terem informações precisas, para votarem trânquilos, pois
poderá implicar no pagamento de IPTU de alguns moradores. Devem mobilizar o
maior número possível de pessoas, se colocando a disposição para sensibilizar o
Presidente da Rádio Comunitária a ajudar na divulgação. Na Ordem do Dia não
houve votação. No Espaço das Explicações Pessoais não houve inscritos.
Concluindo, o Presidente Ver. Expedito Librelotto reforçou o convite para todos
participarem da audiência pública na próxima segunda-feira, que tratará da
ampliação da zona urbana. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
presente Sessão. Sala das Sessões, Nova Palma, 31 de outubro de 2016.
Ver. João Alberto Ghisleni
1º Secretário

Ver. Expedito Librelotto
Presidente
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