
SESSAO ORDINARIA N.O 865/2018

Aos vinte e dois dias do mes de outubro de dois mil e dezoito, reuniu-Se Ordinariamente na sala de

sess6es da camara 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 vereadores e, POrtantO, havendo n心mero regimental, O

Senhor Presidente invoca a prote9各O Divina para esta Casa, declara aberta a sess肴o e coIoca em

discuss奮o a ata da sess為o anterior. Nada havendo a ressalvar o Senhor Presidente coIoca a mesma

em vota9為O que foi aprovada por unanimidade. Continuando com os traba皿os o Senhor Presidente

diz que temos na pauta do dia OI Pedido de Providencias e OI Ofroio do PLQC. Em seguida o

Senhor Presidente convida a Secret各ria da Sa心de Maria do Camo Tronco de Vargas e a

Coordenadora das Agentes de Sande Sra・ Lisiane Argenta, Para eSClarecimentos em rela9aO aS

reclama96es de pessoas do interior do munlCIPIO COm aS agenteS de sande・ Fazendo uso da palavra

a sra. secretdria diz que as reclama96es sfo em tomo da Agente de Sande da Sanga Funda Sra.

Eduarda Dala Nora, que j各passamos o problema para o prefeito Edaleo o qual nos disse que

enquanto for prefeito nわir各coIoca-la pra rua. N6s ja tentamos de tudo, ela tem que trazer as

fichas assinadas pelos proprietdrios das casas visitadas e isso ela tem ∞nSeguido n奮o se sabe

como. As pessoas reclamam que ela nfo visita as casas’naO traZ OS relatdrios solicitados, eSta

muito complicado. Teve algumas famflias que vieram nos relatar estes problemas e pedimos que

fizessem a queixa na ouvidoria para que pud6ssemos ter um documento para apresentar para o

prefeito, maS n着O foram fazer a reclana9奮O. A meta e visitar no mfnimo 80% das casas e ver todos

os problemas de sande de cada familia bem como o ndmero de pessoas com ne∞SSidades

especiais・ Nestes批imos dois anos que estou na secretaria da sande nunca consegul mOntar a

equipe do ESF. As pessoas nfo colaboram mais, quaSe ningu6m quer trabalhar. Fazendo uso da

palavra o vereador Emerson pede se nfo 5 possivel pegar um termo’COm eStas famflias, do n奮o

comparecimento da agente de sande nas casas de sua drea de atua9為O? Em resposta a塾生

Secretaria diz que 6 possivel fazer e talvez esta seja a solu9為O. Neste momento o壁吐哩

Presidente agradece a presen9a das mesmas e convida a presidente da ACIS de Dona Francisca

para fazer uso da Tribuna que traz a preocupa9aO dos lqjistas da cidade em rela9為O aO feirao de

roupas que est各sendo exposto no Parque MunicipaL Diz tamb6m que seria necessario mudar as

legisla96es em rela9為O aS Vendas de ambulantes. Em resposta o Senhor Presidente diz que quem

tem que mudar a legisla9aO 5 0 Prefeito municipal juntanente com sua equipe de secretdrios. N6s

como vereadores analisamos os prqjetos e votamos sim ou n着o. Em seguida o Senhor Presidente

pede ao secretdrio que fa9a a leitura do Pedido de Providencias nO 17/2018 e do Ofroio do
PLQCeR. Feita as leituras o Senhor Presidente diz que o mesmo ser各encaminhado ao prefeito

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

vereadora塾聖堂CumPrimenta todos os presentes e diz que na semana passada estive numa

reuniao em Nova Palma com auditores do TCE onde coIoquei a quest為o do excesso de contratos

no municipio e que n6s votanos ∞ntra O Pedido de renova9aO de contratos e a resposta que tive

foi que n6s fizemos certo, POrque aS rePetidas contrata96es s奮o ilegais e isto vem refor9ar nOSSa

posi9aO. Fazendo uso da palavra o vereador Emerson cumprimenta todos os presentes e diz que

apresentei este Pedido de Providencias porque quando subi at5 a cavema me deparei com uma

estrada bastante esburacada. O vercador Valdomiro diz que foi patrolada poucos dias antes da

festa. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente agradece a presen9a de todos e declara

encerrada esta sess各o e eu secretdrio lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo

PreSidente.
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