
SESSÃO ORDINÁRIA N.o 757/2015
Aos vinte e sete 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 Rarnpelotto, sendo secretariado pela vereadora
Carine Bressa Fantinel. Constando apenas a ausência dos vereadores Gilberto Prochnow e João
Ewaldo Schlosser 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. Neste momento o Senhor Presidente diz que temos na pauta do dia 04 Projetos de Lei
e 01 Projeto de Decreto Legislativo e 02 Moções. Prosseguindo com os trabalhos o Senhor
Presidente pede à secretária que faça a leitura da mensagem n". 36/2015 e do Projeto de Lei nO.
3812015 que institui turno único nos serviços municipais. Feita a leitura e nada havendo a discutir
o mesmo é colocado em votação que é aprovado por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente
pede ao secretário que faça a leitura da mensagem n" 37/2015 e do Projeto de Lei nO.39/2015 que
autoriza a abertura de credito adicional especial no valor de R$ 431.456,30 reais como
contrapartida do contrato com a FUNASA. Feita a leitura o mesmo é colocado em discussão.
Fazendo uso da palavra a vereadora Carine pede se este valor será todo repassado pela CORSAN
ou tem algum empréstimo? Em resposta o Senhor Presidente diz que é somente repasse da
CORSAN. Feita a discussão e tendo o parecer favorável da comissão de FINANÇAS E
ORÇAMENTO o mesmo é colocado em votação que é aprovado por unanimidade dos presentes.
Logo após o Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura do mensagem 38/2015 e do
Projeto de Lei nO.40/2015 que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento no valor
de 140.000,00 para compra de plataforma de transporte de máquinas. Feita a leitura o mesmo é colocado
em discussão. Fazendo uso da palavra a vereadora Carine pede vistas ao projeto e diz que gostaria de falar
com o Saul a respeito deste projeto, pois ele garantiu que o dinheiro da venda do Packing House era para
adquirir terreno para construção de casas populares. Fazendo uso da palavra o senhor presidente diz que eu
acho importante a aquisição desta plataforma que irá beneficiar os nossos agricultores. Também sei que se
ele prometeu usar este dinheiro na compra de terreno e não o fez, a repercussão será ruim para ele, nós não
temos nada a ver. No entendimento dele esta plataforma é mais necessário no momento. Fazendo LISO da
palavra o vereador Dorli diz que está sendo usado uma parte do dinheiro do Packing House e não o total.
Também com a palavra o vereador Carlos diz que para construir casas populares comente com recurso
federal e isto pode ser muito demorado, por isso o prefeito achou por bem usar parte deste dinheiro que está
parado. Novamente com a palavra a vereadora Carine diz que compreende a colocação dos colegas e
também acho importante esta aquisição, só que as pessoas que precisam de moradia estão nesta expectativa.
Fazendo uso da palavra o vereador Milton diz que esta questão do Programa "minha Casa Minha Vida" a
prefeitura entraria com o terreno como contrapartida. Cada proprietário irá pagar um valor irrisório. Sei que

'l'\ o compromisso do prefeito é deixar uma área comprada para a construção destas casas. Ficaram que
apresentar uma proposta da área atrás da COHAB. A compra desta plataforma não vai mexer em muito
dinheiro, pois será usado o dinheiro da venda de outros bens. Em aparte o Senhor Presidente diz que esta
máquina não pode se deslocar sem uma plataforma e os agricultores necessitam destes serviços. Agora
apareceu uma proposta de uma plataforma que não é nova mas serve acho que temos que aproveitar.
Novamente com a palavra a vereadora Carine pede ao presidente que deixe para votar na próxima sessão
para que eu possa falar com o prefeito antes. Neste momento o Senhor Presidente diz que o projeto ficará
em pauta. resolução é mais para questão de legalidade e para não dar margens para comentários. Neste
instante o Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura da mensagem n°. 39/2015 e do
Projeto de Lei nO 41/2015 que autoriza convênio com a Sociedade Italiana de Dona Francisca.
Feita a leitura e nada havendo a discutir o Senhor Presidente coloca o mesmo em votação que é
aprovado por unanimidade dos presentes. Em continuidade o Senhor, resjdente pede à secretária
que faça a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nO 02/:491 que'1.nstitui turno único nos
trabalhos do Legislativo Municipal. Feita a leitura o mesmo é cólocado em votação que é aprovado
por unanimidade dos presentes. Dando prosseguimento aos trabalhos o Senhor Presidente pede à
secretária que faça a leitura das Moções n". O I e 02/2015. Feita as leituras as mesmas serão
encaminhadas aos seus destinatários. Esgotada a pauta do dia passamos ,às explicações pessoais.'.,. ,

Fazendo uso da palavra o vereador Dorli cumprimenta todos os presentes e diz que temos que
ressaltar a bela participação das comunidades nas festividades da Semana do Município. Todos se
empenharam com desenvoltura e dedicação principalmente na amostra do risoto ue mais um ano
foi um sucesso e aqui fica meus parabéns a todas as comunidades. Também ti\t, 3a amostra da
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terneira onde a campeã veio do Rento Hoppe uma das pessoas que mais criticava neste sentido onde
achava que não era por aí o caminho, mas está mudando de ideia. Parabéns a todos. Fazendo uso da
palavra o Senhor Presidente cumprimenta todos e parabeniza a administração municipal pela
organização destas festas. Na quinta feira tivemos uma expressiva participação dos homenageados.
Sabemos que aqui a política é um problema, mas mesmo assim tivemos uma ótima participação
com a ausências de uma meia dúzia de pessoas. As Festas da semana do município não é do prefeito
e sim de todas as comunidades e a participação foi muito boa e todos estão de parabéns. Peço à
vereador Carine que permaneça na comissão porque precisamos da participação da bancada do
PMDB. 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 Iida e achada conforme será
devidamente assinada -
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