ATA DA QUARTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
MATEUS DO SUL, REALIZADA ÀS DEZOITO HORAS DO DIA VINT E TRÊS DE JANEIRO
DE DOIS MIL E DEZESSETE. PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO. TRIGÉSSIMA SÉTIMA
LEGISLATURA.

Presidente: NEREU EDMUNDO DAL LAGO
Secretário: MIGUEL ÂNGELO PISSINI MAGANANI JR

Na total presença dos vereadores, ao iniciar a Sessão com a
leitura da Ata, o vereador Geraldo solicitou verbalmente conforme o Regimento
interno a dispensa da leitura, aprovada a solicitação; em discussão e votação a
Ata foi aprovada. Passou-se a ordem do dia: Projeto de Lei N° 02/2017:
Dispõe sobre a permanência de ambulância e profissional de saúde nos
eventos a serem realizados nas dependências do Parque Municipal de
Exposições e dá outras providências. O Presidente comunicou a todos os
presentes que houve o parecer contrário do Membro e do Relator da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de Lei e colocou o
Parecer em discussão. Geraldo solicitou apoio dos vereadores para que o
projeto fosse para votação. Dr. Eduardo cumprimentou a todo SOS presentes,
fez a leitura de algumas Resoluções a respeito do Parecer d ao projeto deu
vários exemplos a respeito do que poderá ocorrer e que o simples fato de se
ter ambulância no local sem os profissionais necessários pois se algo
acontecer todos serão responsabilizados, e relatou algumas situações que
ocorrerão , falou também não ser contra rodeio ou qualquer atividade cultural,
e que devem sem definir o que é coreto para que se acontecer alguma coisa
não venham a responder, que não são contrários ao rodeio mas estão aqui
para fazer o que é certo. O Vereador Miguel falou da parte constitucional do
projeto, como veterinário entende do trabalho dos organizadores, e na sua
opinião o projeto
nem deveria
ser apresentado. O Vereador Julio
cumprimentou a todos , falou a respeito da solicitação de extrema urgência e
que não dá oportunidade dos vereadores estudarem mais profundamente a
questão, e que já discutiram entre as comissões e que há ilegalidade ao projeto
e será contra o projeto. Fernanda, cumprimentou a todos, falou a respeito da
urgência da aprovação, pois se é para beneficiar o rodeio já há contrariedades
pois há um parágrafo que necessita quinze dias para apresentar os
documentos, e que há normas a serem seguidas, e que o Executivo está
tentando jogar os vereadores contra a população e que novamente o projeto
veio sem fundamentação. A vereadora Marta falou que o momento é o rodeio,
mas que eles tem que pensar que se acontecer alguma coisa todos serão
responsáveis, relembrou de situações que já ocorreram e que alguém terá que
assumir as responsabilidades, e que o projeto veio e todos os vereadores
ficaram surpresos pois a questão não é só a ambulância no parque e sim toda
a situação que poderá acontecer e que não estão falando só do rodeio, e sim
das promoções que irão acontecer no parque de Exposições , e que o
Município só possui uma ambulância UTI e se essa cedida o restante da
população ficará desassistida , e que seu parecer foi contrário pensando na
população geral o e que devem incentivar a cultura e que diante do que vêm
ocorrendo com várias situações no país, se acontecer algo em São Mateus
eles serão responsáveis . Picheth diz que na sua opinião o projeto nem deveria

ter vindo e concorda com o que foi colocado pelo vereador Miguel e na sua
opinião está faltando coragem e postura de quem tem que resolver e na sua
opinião é o prefeito e o Secretário de Saúde
e não jogarem essa
responsabilidade para os vereadores colocando a população contra os
mesmos . O Dr. Eduardo diz que a sua luta na área de urgência e emergência
e que muito pacientes eram transferidos somente com o motorista e muitos
não chegavam e que muita luta conseguiram fazer os acompanhamentos e
espera que na sua opinião se o projeto foi aprovado o prefeito poderá colocar
a ambulância e a equipe técnica para trabalhar no rodeio . Picheth falou que os
organizadores acabaram de comunicar que os bombeiros só liberam o alvará
com a ambulância, pois se tiver qualquer ocorrência o atendimento será feito
pelos bombeiros. Com relação aos bombeiros o Presidente passou a palavra
a Drª Genesi , cumprimentou a todos os presentes falou que em contato com o
Corpo de Bombeiros foi informada que não há liberação de alvará se não
tiver a ambulância no local, e que o projeto foi analisado
por ele e pelo
advogado da Câmara está inconstitucional, mas que os organizadores do
evento podem contratar uma empresa terceirizada que faça o trabalho de
ambulância. A vereadora Marta diz que está se entrando no mérito rodeio,
mas o projeto é para os eventos que irão acontecer no parque de exposição,
e que eles tem quatro anos para que o projeto seja bem estudado. Nereu
falou a respeito do Regimento Interno e que para as próximas reuniões irá
seguir o que diz o Regimento interno e cada vereador terá os eu devido tempo
para falar e discutir, e ainda o tempo do Líder partidário, que realmente o
projeto foi protocolado na sexta feira às dezessete e trinta e que a convocação
foi feita pela manhã da segunda feira, e que realmente o projeto como foi dito
pela vereadora Marta é para as promoções no parque de Exposições.
Colocou o Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que foi
contrário ao projeto em votação, o parecer foi aprovado com os votos
contrários dos vereadores Fernanda, Marta,Júlio, Eduardo, Miguel e Edival e
favoráveis os vereadores
Geraldo e Picheth, digo, votos favoráveis ao
parecer dos vereadores Fernanda, Marta, Julio, Edival, Eduardo e Miguel e
contrários ao parecer Pichetrh e Geraldo, sendo assim o projeto fica rejeitado
pela Casa de Leis. Nada mais havendo , encerrou-se a presente Sessão
lavrando-se a presente Ata que segue assinada por quem de direito.
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