Ata da Sessão ordinária n° 2124/2015 de 15 de fevereiro de 2016.
Aos quinze dias do mês de fevereiro de 2016 as 19:00 horas na sala de sessões da
Câmara Municipal de Ampére, situada na rua Maringá n° 287, centro reuniram-se os
membros do Poder Legislativo Municipal em sessão ordinária, sob a presidência do
vereador Celso Saggiorato, vice presidente vereador Irio Barbieri primeiro secretario
Jacir Vargas, segundo secretario Ademir Domingos de Oliveira e demais vereadores,
Fabrício Luiz Simonetto, Celia Massola Silva, Peterson Bulgarelli e Luiz Carlos Siqueira,
com a ausência do vereador Jairo Jose Ecker. Dando inicio aos trabalhos foi efetuada a
leitura da ata da sessão anterior a qual após lida e achada conforme foi aprovada e
assinada. Em seguida foi efetuada a leitura do projeto de Lei nº 73/2015, concede
incentivo para fins industriais a empresa Crestani e Ramos Ltda, encaminhado as comissões
permanentes retorna a mesa com parecer favorável em votação aprovado unanimidade. Em
seguida leitura do Projeto de Lei nº 76/2015, institui programa de parcerias que esta na Mesa
desde o ano anterior projeto este que permaneceu na mesa onde o vereador Peterson ficou
responsável por analisar o projeto juntamente com o executivo. Em seguida foi efetuada a
leitura do Projeto de Lei nº 01/2016, autoriza o executivo a pagar aluguel a famílias carentes
encaminhado as comissões permanentes retornando a mesa com o parecer favorável e em
votação aprovado por unanimidade. Leitura do Projeto de Lei º 02/2016, autoriza o executivo
municipal a efetuar a alienação de bens móveis servíveis e inservíveis e dá outras
providencias, encaminhado as comissões permanentes retorna a mesa com parecer favorável
e em votação aprovado por unanimidade. O projeto de lei 03/2016 continuara mais alguns
instantes na mesa pois trata-se de projeto de interesse da FAMPER e estamos no aguardo da
professora Tere para fazer os esclarecimentos ao mesmo a qual estará chegando mais tarde.
Dando sequencia foi efetuada a leitura do Projeto de Lei nº 04/2016, autoriza o Poder
Executivo Municipal a conceder descontos nas multas e juros dos débitos sobre tributos
vencidos a vereadora Célia coloca que é favorável ao projeto mas o mesmo deve ser
repensado por que muitas pessoas que pagam certo não tem esse direito e as pessoas que
deixam 4 a cinco anos sem pagar são beneficiadas. Após esta consideração da vereadora que
faz parte da comissão o projeto recebe a aprovação das comissões e retorna a mesa, o
vereador Peterson coloca que se manifesta contra o projeto por que so vem a beneficiar os
maus pagadores projeto este aprovado pela maioria apenas contra o vereador Peterson. Em
seguida foi efetuada leitura de Requerimento ZUP Industria de confecções Ltda aprovado por
unanimidade. Em seguida leitura de duas indicações do vereador Irio solicita que o executivo
volte a auxiliar os alunos do ensino de terceiro grau com parte do pagamento do transporte
escolar, indicação esta que sera encaminhada ao executivo, indica ainda que sejam tomadas
providencias com relação a Rua Capanema próximo ao clube palmeiras ate a entrada do
Bairro Jardim das palmeiras que esta em péssimas condições. Em seguida chegando a sessão a
professora Tere Reichert foi feita a Leitura do Projeto de Lei nº 03/2016, autoriza o Poder
Executivo municipal a proceder a baixa de clausula de reversão e dá outras providencias após
as considerações ao projeto o mesmo foi encaminhado as comissões retornando a mesa com
parecer favorável e em votação aprovado por unanimidade apenas ressalvado pelo vereador
Irio que a faculdade vai estar disponibilizando dez bolsas de estudos por ano. Sendo estes os
assuntos da pauta estava presente a Sessão o Sr. Matheus de Oliveira para falar com relação a
venda ambulante em nosso município coloca que tentou falar com o prefeito mas não

conseguiu coloca que foi aprovado nesta casa o aumento da taxa de ambulantes de 70 reais
para em torno de 700 e que a fiscalização seria mais rígida mas ate o momento nada e que
liga para todo mundo e ninguém a tende ao pedido e gostaria que fosse resolvido essa
situação de uma melhor fiscalização. Dando continuidade no uso da palavra o vereador Luiz
Carlos Siqueira na oportunidade agradece ao Deputado Nelson Meurer que estará liberando
para Ampére mais 250 mil para o asfalto ate a indústria de moveis Dacherim, colocando ainda
a população que é muito importante pro município o Deputado. O Presidente vereador Celso
coloca que havia recebido oficio da caixa dizendo que havia sido cancelada esta emenda e
mais uma emenda do deputado Giacobo, e espera que esta do Deputado Nelson tenha sido
revertida. O vereador Peterson comenta com relação ao creche Pernalonga, onde foi
quebrado a calçada ainda no ano passado para a rede de esgoto de uma empresa e continua
do mesmo jeito e solicita que seja resolvido essa questão. O vereador Jacir fala a respeito dos
estudantes tem certeza que este ano será contemplado pois é uma não que tudo se faz
comenta ainda sobre os asfaltos que vão sair nestas ruas que não foi ainda feito as calçadas
que não se cometa o mesmo erra e que sejam padronizadas as mesmas. A vereadora Celia
solicita na creche do santa Mônica que esta meia abandonada que seja arrumada a frente da
mesma. O vereador Fabricio coloca que quando assumiu achou que as coisas eram diferentes
que as coisas fossem mais fáceis, coloca que temos que neste ultimo ano organizar os
próximos quatro anos, e acha que esta na hora de uma pessoa nova na administração, coloca
que os vereadores poderão fazer uma linha de frente para conversas e montar um projeto
novo para os próximos anos. O vereador Ademir também no uso da palavra falando sobre a
construção dos asfaltos em nossa cidade que sera um asfalto quente e convida os vereadores
para quando chegar esse asfalto estarem presentes para verificar se realmente ele chegar
quente por que se chegar frio não terá a mesma qualidade. Em seguida o Sr. Presidente
repassa aos colegas convite para o dia “A” contra a dengue que ocorrera no próximo sábado.

E nada mais havendo a tratar declarou encerrada a presente sessão ata esta a qual foi
lavrada por mim Sonia Lazzarotto a qual assino com os demais vereadores.

