
SESSÃO ORDINÁRIA N.0 753/2015
Aos oito dias do mês de junho 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. Neste momento o Senhor Presidente diz
que temos na pauta do dia O I Projetos de Lei, O I Indicação e O 1 Pedido de Providências.
Prosseguindo com os trabalhos o Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura da
mensagem n". 3112015 e do Projeto de Lei nO. 33/2015 que dispõe sobre a aprovação do Plano
Municipal Decenal de Educação, para o decênio 2014/2024, na forma a seguir especificado. Feita
a leitura o mesmo é colocado em discussão. Fazendo uso da palavra o vereador Carlos Fantinel
cumprimenta todos os presentes e diz que em julho de 2014 foi criada a lei do plano da educação a
nível de estado e os municípios teriam O I ano para elaborar seus planos a nível municipal. A
secretária da educação realizou um estudo juntamente com os professores e o conselho da educação
estabelecendo metas e o que se pretende fazer durante estes 10 anos. Entre algumas prioridades está
a meta de atingir 100% de alunos dentro da escola em uma determinada faixa etária. O rnunicípio
terá que chegar perto de atingir as metas estabelecidas para não correr o risco de perder as verbas
destinadas a educação. De 10 em 10 anos é feita um novo plano, mas não quer dizer que este plano
não possa ser adequado com o passar dos anos. Devido a importância do projeto e pelo fato de
termos um prazo até o dia 24 deste mês para aprovar, eu peço o apoio de todos os colegas. Feita a
discussão e tendo o parecer favorável da comissão de SAÚDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E
MEIO AMBIENTE o Senhor Presidente coloca o mesmo em votação que é aprovado por
unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura da Indicação
n°. 03/2015 e do Pedido de Providências n° 09/2015. 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 LISO da palavra o vereador Carlos Alberto cumprimenta todos os
presentes e diz que aproveitando a presença do Senhor Prefeito vamos reforçar estes pedidos que é
uma reivindicação da comunidade. O estádio precisa de reparos na medida do possível. Sobre a
capela muitas pessoas gostam de rezar, tem fé e acreditam na ajuda divina e seria muito bom para a
comunidade. Quero parabenizar a Sociedade Italiana pelo belo jantar de confraternização e a
comunidade Católica de Formoso pela excelente festa realizada no dia de ontem. 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


