
SESSÃO ORDINÁRIA N.o 755/2015
Aos seis dias do mês de julho de dois mil e quinze. reuniu-se ordinariamente na sala de sessões da
câmara municipal de vereadores, o Poder Legislativo Franciscano, às dezenove horas, sob a
presidência do vereador Fabrício do Couto Rampelotto, sendo secretariado pelo vereador Milton
Inácio da Silva. Constando a presença de todos os vereadores e, portanto, havendo número
regimental, o Senhor Presidente invoca a proteção Divina para esta Casa, declara aberta a sessão e
coloca em discussão a ata da sessão anterior. Nada havendo a ressalvar o Senhor Presidente coloca
a mesma em votação que foi aprovada por unanimidade. este momento o Senhor Presidente diz
que temos na pauta do dia O I Projeto de Lei, 02 Projetos de Resolução e 02 Pedidos de
Providências. Prosseguindo com os trabalhos o Senhor Presidente pede à secretária que faça a
leitura da mensagem n". 35/2015 e do Projeto de Lei nO. 37/2015 que autoriza a contratação
temporária de um oficial administrativo previdenciário. Feita a leitura o mesmo é colocado em
discussão. Fazendo uso da palavra a vereadora Carine pede se esta contratação não terá que ter o
aval do Conselho do Fundo e se a pessoa contratada cumpra todos os requisitos exigidos para o
cargo. O Senhor Presidente diz que qualquer contratação é de competência exclusiva do prefeito e
acredito que não será louco de contratar alguém que não seja apta a desempenhar esta função. Feita
a discussão e tendo o parecer Favorável da comissão de OBRAS E SERViÇOS PÚBLICOS, o
senhor presidente coloca o mesmo em votação que é aprovado por unanimidade. Logo após o
Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura do Projeto de Resolução n°. 0112015 dispõe
sobre a realização de Sessão Solene em homenagem ao prefeito. aos ex-prefeitos. ao vice-prefeito. aos ex-
vice-prefeitos. aos vereadores e aos ex-vereadores do município. Feita a leitura e nada havendo a discutir o
mesmo é colocado em votação que é aprovado por unanimidade. A seguir o Senhor Presidente pede ao
secretário que faça a leitura do Projeto de Resolução n° 02/2015 que autoriza despesas de jantar, aluguel e
ornamentação, pOI' ocasião da sessão solene do dia 16 de julho de 2015. Feita a leitura e nada havendo a
ressalvar o mesmo é colocado em votação que é aprovado por unanimidade. Continuando com os trabalhos o
senhor presidente pede para a secretária que faça a leitura dos Pedidos de Providências n". 10 e 11/2015.
Feita as leituras o senhor presidente diz que os mesmos serão encaminhados ao prefeito municipal. Esgotada
a pauta do dia passamos às explicações pessoais. Fazendo uso da palavra a vereadora Carine
Fantinel cumprimenta todos os presentes e diz que as pontes da localidade da Linha do Moinho
estão todas comprometidas. Já foram feitos vários pedidos para conserto destas pontes e já vamos
para o terceiro ano de mandato e este pedido foi feito na administração passada e ainda nada foi
feito. Não é possível passar com máquinas mais pesadas, Os agricultores estão preocupados, pois
muitas vezes não conseguem fazer a colheita direito. É urgente que se faça alguma coisa para que
não aconteça coisas mais graves. Parabenizo quem teve a idéia de homenagear os políticos que
fizeram história no município e nada mais justa este homenagem. Fazendo uso da palavra o
vereador Gilberto Prochnow cumprimenta todos os presentes e deixa o convite para todos
participarem das festividades da semana do município e da janta típica alemã que é da minha
comunidade. Quero parabenizar o pastor pelas palavras e pelo trabalho que a sua igreja vem
desenvolvendo no mundo todo. Sobre o meu pedido de providências fui procurado por moradores
daquela localidade que alegam que por algumas vezes quase ocorreram acidentes e esta placa
indicativa seria muito importante. Estarnos comemorando uma data histórica neste ano onde o
município completa 50 anos. Hoje temos uma prefeitura bem estruturada, com muitas máquinas e
caminhões, onde que antigamente era quase tudo no braço, e por isso temos que enaltecer estes que
nos antecederam e esta homenagem é justa. Também quero trazer a preocupação que estam os
perdendo a linha de ônibus da EFAL que só teremos no sábado até o Caernborá e no domingo do
Caernborá até Santa Maria. Devido a este problema o prefeito se prontificou a colocar um ônibus
que vem para a cidade de manhã e volta para o interior à tarde. T n}R,~m quero convidar para
sábado próximo para participar da abertura da semana no TrolT).bug~) c~i~-';almoço e jogos à tarde.
Esperamos que seja uma semana tranq u iIa, sem brigas e q ue tO:~&s podem se d iverti r. Fazendo uso
da palavra o vereador CHios Fantinel cumprimenta todo 'os presentes e diz que o trabalho
apresentado pelo pastor e é realizado pela igreja quadrangular é muito interessante e quem sabe
nossa gente também possa ser beneficiada com alguma ação desteaipo. Sobre a questão do jantar
servido na Mesa quero dizer que não é dernériro dar um passo atrás e t'ázér aquilo que dá certo,
Quem vai nestas jantas e almoços só tem a elogiar. é um trabalho bem organizado e uma comida de
ótima qualidade. Sobre a questão da segurança já foram notificadas as brigadas da região e de Santa
Maria que deslocará mais efetivos para esta semana para ajudar na segLlr~nça. Gostaria que o



presidente explicasse para nós como será a janta e a sessão solene. O Senhor Presidente diz que
quase toda a organização ficou por conta da prefeitura que tem suporte para isto. De nossa parte
será oferecido jantar para os homenageados e alguns mais próximos aos homenageados falecidos.
Para termos uma ideia de quanto vamos gastar estamos esperando fechar a lista de convidados.
Depois da sessão vamos discutir como será a organização da sessão solene. O certificado que será
oferecido pela câmara está sendo discutido se pode sair o nome da prefeitura ou não. As
homenagens são realizadas sempre pelas câmaras, mas se for possível a participação da prefeitura
não seremos contra e faremos em conjunto. Novamente com a palavra o vereador Carlos
parabeniza o presidente pela iniciativa e acredito que é uma homenagem justa pelos que de uma
forma ou de outra contribuíram para o crescimento de nosso município. Nada mais havendo a tratar
o Senhor Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada esta sessão e eu secretário
lavrei a presente ata que após lida e achada conforme será devidamente assinada
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