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Aos três dias do mês de agosto 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 pela vereadora Carine
Bressa Fantinel. 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. Neste momento o Senhor Presidente diz
que temos na pauta do dia 05 Projetos de Lei e OI Pedido de Providências. Logo após o Senhor
Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei n°. 40/2015 que trata da compra do caminhão para
transporte de máquinas. Fazendo uso da palavra a vereadora Carine que havia solicitado vistas ao
projeto diz que falei com o prefeito e apesar de usar parte do dinheiro nesta compra, manteve o
compromisso de comprar uma área pra casas populares. Não desmerecendo o projeto pela sua
importância, apenas queríamos saber qual era a posição do prefeito em relação a compra do terreno.
Nossa bancada vai dar um voto de confiança ao prefeito e somos a favor da aprovação. 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. Prosseguindo com os trabalhos o Senhor Presidente
pede à secretária que faça a leitura da mensagem n". 40/2015 e do Projeto de Lei nO. 42/2015 que
autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 190.000,00 para ampliação da
escoLa infantil Dente de Leite. Feita a leitura o mesmo é colocado em discussão. Fazendo uso da
palavra a vereadora Carine pede se a prefeitura irá entrar com alguma contra partida? Em resposta
o Senhor Presidente diz que não é uma verba do FUNDEB e não há necessidade de contra partida
que é o caso de emendas parlamentares que necessitam de contra partida. 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. Em seguida o Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura da
mensagem n? 41/2015 e do Projeto de Lei nO. 43/2015 que autoriza a abertura de credito
adicional especial no vaLor de R$ 76.000400 reais para aquisição de veiculo de transporte
escolar. Feita a leitura e nada havendo a ser discutido o Senhor Presidente coloca o mesmo em
votação que é aprovado por unanimidade. Em continuidade o-Senhor Presidente pede à secretária
que faça a leitura do mensagem 42/2015 e do Projeto de Lei n°. 44/2015 que autoriza a contratação
emergencial de 01 professor Classe A nível 11. Feita a leitura e nada havendo a ser discutido o mesmo é
colocado em votação que é aprovado por unanimidade. Logo após o Senhor Presidente pede ao secretário
que faça a leitura da mensagem n" 43/2015 e do Projeto de Lei n°. 45/2015 que autoriza a contraiação, via
convênio PRi1DEM, de 01 servente e 02 vigias. Feita a leitura e nada havendo a ressalvar o Senhor
Presidente tem o parecer favorável da comissão de Obras e Serviços Públicos e coloca o mesmo em votação
que é aprovado por unanimidade. A seguir o Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura do Pedido
de Providências n°. 12/2015 de autoria do vereador Gilberto Leonardi, que pede a pintura da praça do
imigrante. Neste momento o Senhor Presidente comunica que a sociedade italiana de Dona Francisca está
convidando a todos para participar de um filó amanhã a noite no clube franciscano e quem estiver
interessado poderá participar. Esgotada a pauta do dia passamos às explicações pessoais. Fazendo uso da
palavra o vereador Gilberto Leonardi cumprimenta todos os presentes e diz que os projetos nós fomos a
favor porque entendemos que são projetos bons e O que é bom tem que ser aprovado. Quanto ao pedido que
fiz seria importante apagar o que foi escrito nesta praça, uma frase onde diz "maconha liberada" e acho que é
feio pra quem vê isto. O vereador Carlos parabeniza o vereador pelo pedido. Fazendo uso da palavra o
vereador Gilberto Prochnow cumprimenta todos os presentes e de fato o colega falou bem os projetos são
de grande importância e quem que ser aprovados. Falamos com o prefeito esta semana a respeito deste
projeto e outros assuntos interessantes. Assuntos que são de interesse do município e do povo franciscano.
Acho que tem que ser assim com diálogo as coisas se resolvem. Muit~ ~~~~nós fomos criticados pela
nossa posição neste Casa, mas nosso objetivo não é atrapalhar, apenassquerernos mudar o que achamos que
não está bom. Nossa política sempre teve problemas, mas está na hpi?:8e deixar de lado a questão política e
pensar no bem do município, aí sim vamos melhorar. 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 9lLe
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após lida e achada conforme será devidamente assinada -~-,. ~'..... " ._.
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