
SESSÃO ORDINÁRIA N.0 780/2016
Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, reuniu-se ordinariamente na sala de sessões da
câmara municipal de vereadores, o Poder Legislativo Franciscano, às dezenove horas, sob a
presidência do vereador Milton Inácio da Silva, sendo secretariado pelo vereador Gilberto Ricardo
Prochnow. 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 02 Projetos de Lei. Em seguida o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura
da mensagem n° 13/2016e do Projeto de Lei n° 14/2016 que cria o conselho municipal da Cultura
(CMC). Neste momento o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura da mensagem n°
14/2016 e do Projeto de Lei n°. 15/2016 que cria o conselho municipal do turismo (COMTUR). Feita
as leituras o Senhor Presidente pede à secretária da cultura Rosa Cristina para que explique aos
colegas vereadores o porquê da urgência. Fazendo uso da palavra a Secretária diz que para que o
município continue recebendo recursos na área a cultura e turismo estão exigindo que o municípios
criem estes conselhos e como nós temos muito pouco tempo para agilizar estes conselhos e coloca-Ios
a funcionar para que possamos nos cadastrar no ministério da cultura para pleitear verbas necessitamos
que estes projetos sejam aprovado ainda nesta sessão, por que a semana do município se aproxima.
Nossa intensão, após a criação destes conselhos, é chamar a sociedade para debater e direcionar o
investimentos dos recursos além de buscar novas ideias e ver a forma com que a sociedade vê a nossa
realidade. Fazendo uso da palavra a vereador Carine pede se estes conselhos serão apenas para
auxiliar ou terão autonomia? Em resposta a secretária Rosa Cristina diz que os conselhos terão um
importante papel, pois serão compostos por diversos setores da sociedade e de todas as comunidades e
nós poderemos ver os anseios de cada segmento. Estes conselhos irão nos auxiliar e buscar debater os
problemas e direcionar os investimentos para que todos saiam satisfeitos. Este é o principal papel dos
conselhos. Outro motivo da urgência e a exigência do cumprimento de várias etapas para que o
município tenha acesso a senha com a qual poderá se cadastrar no ministério da cultura em busca de
recursos extra orçamentários. Neste momento o Senhor Presidente agradece a presença da secretária
Rosa Cristina pela suas explicações e coloca os projetos em discussão. Nada mais havendo a
acrescentar e tendo o parecer favorável da comissão de OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS os mesmos
são colocados em votação que são aprovado por unanimidade. Ninguém mais havendo a se pronunciar
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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