
SESSÅo oRDINÅRIA N.O 863/2018

Em primeiro outubro de dois mil e dezoito, reuniu-Se Ordinarianente na sala de sess5es da c含mara

municipal de vereadores, O Poder Legislativo Franciscano, ds dezenove horas, SOb a presidencia

do vereador Jo奮o Ewaldo Schlosser’Sendo secretariado pelo vereador Carlos Fantinel. Constando

a presen9a de todos os vercadores e, POrtantO, havendo n心mero regimental, O Senhor Presidente

invoca a prote9為O Divina para esta Casa, declara aberta a sess為o e coIoca em discussfo a ata da

SeSSaO anterior. Nada havendo a ressalvar o Senhor Presidente coloca a mesma em vota9各O que foi

aprovada por unanimidade. Continuando com os trabalhos o Senhor Presidente diz que temos na

Pauta do dia O2 Prqietos de Lei, 01 Mo9aO e O2 Pedidos de Infoma9各O. Em seguida o Senhor

Presidente pede ao secret誼o que fa9a a leitura da mensagem n4401/2018 e do Projeto de Lei nO

4塑塑壁que autoriza o Pode壷*ecu加o晩nicipal a abrir cr錫to adicional e箪,eCial e c# outras

providGncias" Feita a leitura o mesmo 5 coIocado em discuss肴o. Fazendo uso da palavra a

VeIe空ra Elian? Pede vistas ao prQjeto alegando que nao veio, Para eSta Casaつas infoma96es

SOlicitadas em rela9aO aO Prdeto. Neste momento o Senhor Presidente concede vistas ao pr串to.

Continuando com os trabalhos o Senhor Presidente coIoca em discuss肴o o Prqjeto de Lei nO

47/2018 que institui a ficha limpa no ambito municipaL Fazendo uso da palavra o vereador Milton

diz que sou a favor da aprova9奮O do prqieto, POr5m busquei infoma96es e餌alertado que a

Camara SOmente POde disciplinar os serv19OS do legislativo e n為o do executivo podendo

CaraCterizar vicio de origem・ Em resposta a assessora iuridica da c合mara diz que em 2017 o

SuPremO tem um PareCer Onde 6 de competencia tamb5m do legislativo legislar sobre esta mat5ria,

POrtantO Sendo legal partir dos vereadores este prqjeto. Fazendo uso da palavra o vereador塾吐堅

Fantinel diz que embora o vereador Fabricio n為o est匂a presente, nOSSa bancada 6 favor各vel e sei

que a sua posi確O tanb5m 5 a favor do prqjeto. Feita a discuss肴o o Senhor Presidente coIoca o

mesmo em vota9fo que 6 aprovado por unanimidade dos presentes. Logo ap6s o Senhor

Presidente pede ao secret紅io que fa9a a leitura dos Pedidos de Informac6es nO 15 e 16/201窒.

Feita as leituras o Se血or Presidente diz que os mesmos serao encaminhados ao prefeito

Municipal. Esgotada a pauta do dia passamos as explica96es pessoais. Fazendo uso da palavra a

Vereador塑垂哩CumPrimenta todos os presentes e parabeniza o vereador pela passagem do dia do

Vereador e a todos os idosos que ser各comemorado nesta semana. Nada mais havendo a tratar o

Senhor Presidente agradece a presen9a de todos e declara encerrada esta sess急o e eu secret餌o

lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo presidente.

一一√二、二二二時・ ・∴一一吉子一一一言言
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