
SESSÃO ORDINÁRIA N.0781/2016
Aos vinte e cinco 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 03 Projetos de Lei e 02 Pedidos de Providências. Em seguida o Senhor Presidente pede ao
secretário que faça a leitura da mensagem n? 16/2016 e do Projeto de Lei n° 17/2016 que autoriza a
contratação de uma psicóloga. Feita a leitura o mesmo óe colocado em discussão. Fazendo uso da
palavra a vereadora Carine pede se os vencimentos desta contratada será o mesmo valor da atual? Em
resposta o Senhor Presidente diz que como é o mesmo cargo deve ser o mesmo valor. Feita a
discussão e tendo recebido 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 ao secretário que faça a leitura da mensagem n? 17/2016 e do Projeto de Lei nO.
18/2016 'que concede abono salarial aos agentes da saúde ESF. Feita a leitura e não tendo nada a
acrescentar o Senhor Presidente recebe o parecer favorável da comissão de FINANÇAS E
ORÇAMENTO e coloca o mesmo em votação que é aprovado por unanimidade. Continuando com os
trabalhos o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura da mensagem n". 20/2016 e do
Projeto de Lei nO. 21/2016 que autoriza o Poder Executivo Municipal adquirir terrenos e dá outras
providências. Feita a leitura o mesmo é colocado em discussão. Fazendo uso da palavra a vereadora
Carine onde é que ficam estes terrenos. Em resposta o vereador Luiz Felipe diz que são os terrenos ao
lado da COHAB atrás do prédio da Brigada Militar e o terreno é o mesmo, porém com duas
matriculas. 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. A seguir o Senhor
Presidente pede ao secretário que faça a leitura dos Pedidos de Providências nO. 07 e 08/2016 de
autoria dos vereadores Gilberto Prochnow e Carine Fantinel. Esgotada a pauta do dia passamos às
explicações pessoais. Fazendo uso da palavra o vereador Gilberto Prochnow cumprimenta todos os
presentes e diz que este pedido que eu fiz já apresentei em outras ocasiões e gostaria que o prefeito
tomasse conhecimento deste local que de fato é impossível transitar em dias de chuva. Mesmo quando
não chove tem lugares que o barro fica por vários dias. Peço ao prefeito que faça alguma coisa em
favor desta família. Quero agradecer a todos que colaboraram e que participaram da festa da colheita
na Comunidade Evangélica de Formoso que foi muito boa com uma expressiva participação dos
munícipes. Agradecer aos dirigentes da CASE que fizeram exposição de máquinas agrícolas e cederam
alguns brindes para a comunidade. Fazendo uso da palavra o vereador Edaleo diz que o Sr. Daniel
Jordani veio pedir uma ajuda dos vereadores para a reforma da cancha de bochas da comunidade
Católica de Formoso. Quem quiser ajudar pode ser de qualquer forma ou quantia em dinheiro que será
muito bem vindo. 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.


