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SESSÃO 2.599 – EXTRAORDINÁRIA 

26 de outubro de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária extraordinária desse dia 26 de outubro de 2020, às 

19h49min. Atendendo à solicitação do Senhor Prefeito Municipal, através do ofício nº 107/2020, 

estamos realizando esta sessão extraordinária para apreciação e votação do Projeto de Lei nº 

058/2020. Conforme então acordado com os Colegas Vereadores, ficam suprimidos desta sessão 

o Pequeno Expediente, o Grande Expediente, as Explicações Pessoais e o intervalo. Assim, de 

imediato, solicito ao Secretário que faça a leitura dos expedientes desta sessão.  

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável. Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços Públicos 

e Direitos Humanos: Favorável. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Muito obrigado, Vereador Ademir 

Barp. Passamos então à 

ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei nº 058/2020, que “Inclui o Projeto 1038 no Anexo I de metas do Plano Plurianual 

e no Anexo III da Lei de Diretrizes Orçamentárias e autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$596.000,00”. Solicito, como o Secretário já fez a leitura dos pareceres 

das comissões, eu coloco em discussão o Projeto de Lei nº 058. 

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores. Eu confesso que quando recebi a notícia da entrada desse projeto de lei, me 

assustei um pouquinho porque as notícias de retorno da educação infantil já estão bastante 

próximas. Aí depois, lendo a justificativa, entendi que a aquisição desses dois veículos, um será 

para substituir um veículo que está com o prazo de validade para o transporte de estudantes 

vencendo e um outro micro-ônibus, aquisição deste, visa atender a previsão de aumento da 

demanda para o próximo ano. Então não temos mais questionamentos, está muito bem 

justificado. Somos favoráveis, né, à abertura deste crédito especial para a aquisição desses dois 

micro-ônibus para o transporte escolar, Senhor Presidente.   

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, eu também recebi até com, com 

certo espanto o porquê dessa urgência urgentíssima de uma extraordinária pra gente aprovar esse 

projeto de lei pra compra de dois micro-ônibus, mas também sabendo que o Município tem esses 

recursos e sabendo que um ônibus vai expirar a sua data de validade até final do ano, tendo que 

ser repor no, um, por um outro veículo novo, então estamos de acordo com, com essa solicitação. 

E só pra, pra acrescentar aos Colegas Vereadores, na exposição de motivos aqui, no último 

parágrafo, diz aqui: Considerando a necessidade de aperfeiçoamento das atividades destas 

unidades de saúde, solicitamos apreciação e aprovação desse projeto de lei em caráter de 

urgência. Acho que houve um equívoco aqui. Eu não sei se foi só na escrita da explicação dos 

motivos, mas tem um erro aqui que, que não é justificável, todos Colegas podem apreciar no, 

através do projeto de lei, então eu não sei se nós deveríamos dar sequência, se nós deveríamos 

pedir pra que isso seja ajustado, se não há necessidade.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Não, Vereador, por se tratar essa 

descrição na exposição de motivos, não no corpo do projeto de lei.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senão não faz parte do corpo do projeto. 

(Assentimento do Presidente). Então se está todos os Colegas de acordo, eu também sou 

favorável a esse projeto, já que é uma emergência, né, que nós temos que aprovar a lei hoje. Só 

retificando então, que da próxima vez que seja corrigido antes, seja apreciado antes para que não 
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chegue na hora, a gente tem que votar um projeto em cima da..., muito imediato assim, se puder 

aprecia-lo com tempo hábil. Era isso, Presidente.  

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, às pessoas que 

ainda nos prestigiam. A necessidade ela está bem justificada aí na exposição dos motivos, né? O 

Município aguardou, pois tinha uma expectativa de uma emenda parlamentar onde nós 

poderíamos utilizar os valores oriundos do Governo Federal, essa expectativa não se confirmou. 

E devido ao prazo de chegar até o final do ano pra poder encaminhar a licitação e comprar o 

veículo, então o Prefeito achou por melhor convocar essa sessão extraordinária, para que 

pudéssemos apreciar, né, a aquisição desses dois veículos. Uma é necessária imediatamente 

porque um dos veículos, que nem o Vereador Clodo já salientou, ele, devido ao prazo da sua 

validade, né, se encerra no final do ano; e o outro é porque a expectativa também é da previsão 

de aumento na demanda de alunos para os próximos anos letivos. Então hoje nós temos cinco 

veículos que prestam esse serviço e nós teremos seis a partir do ano de 2021. Então é com um 

planejamento, com, com responsabilidade que o Executivo envia e convoca essa sessão 

extraordinária, né, sempre pensando, claro, no melhor na parte financeira e pensando na 

educação também. Não se concretizou essa emenda parlamentar, né, a expectativa é que viesse 

esses recursos do Governo Federal. Então para não aguardar mais tempo e começarmos o ano de 

2021 sem o veículo, o Prefeito convocou essa extraordinária, para tão logo também poder dar 

andamento na parte burocrática da aquisição desses veículos. Era isso, Senhor Presidente. Muito 

obrigado.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: O projeto está em votação. Os 

Vereadores que forem favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, confirmem 

os seus votos. (Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 058/2020 aprovado por 

unanimidade.  

Agradecendo a proteção do Pai Celestial e a presença de todos os Colegas Vereadores e 

servidores, declaro encerrada esta sessão extraordinária nesse dia 26 de outubro de 2020, às 

19h57min. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima semana!  
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