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SESSÃO ORDINÁRIA N.o790/2016
Aos vinte e cinco dias do mês de julho 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 01 Projeto de Decreto Legislativo e 01 Pedido de Providências. Logo após o Senhor
Presidente pede ao secretário que faça a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nO. 03/2016 que
institui turno único nos trabalhos do legislativo municipal a partir de 1° de agosto de 2016. Feita a
leitura e nada havendo a discutir 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. Em seguida o
Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura do Pedido de Providências n°. 10/2016 que
pede o conserto da ponte próxima a residência do Sr. Heltin Prochnow. Feita a leitura o Senhor
Presidente diz que a mesma será encaminhada ao prefeito municipal. Esgotada a pauta do dia
passamos às explicações pessoais. Fazendo uso da palavra o vereador Gilberto Prochnow
cumprimenta todos os presentes e diz que nesta ponte apareceu um buraco ficando muito estreita e
dificultando muito o acesso de veículos, principalmente veículos de grande porte. Também gostaria de
saber do jurídico sobre os pedidos de informações que fizemos, se temos algumas respostas ou não?
Em resposta o Senhor Presidente diz que temos alguma coisa e é para o vereador ver com o jurídico o
que está faltando. Fazendo uso da palavra o vereador Luiz Felipe cumprimenta todos os presentes e
diz que nosso município está enfrentando problemas pela falta de policiamento. Alguma pessoas, até
de fora do município, ficam com o som do carro muito alto, até altas horas da madrugada, não
deixando as pessoas descansarem. Quem trabalha precisa levantar cedo e você já levanta cansado por
não dormir bem. Em Ivorá tem duas viatura e 6 efetivos e nós não temos nada. Acho que temos que
discutira esta questão e ver o que é possível fazer. Fazendo uso da palavra o Senhor Presidente diz
que casualmente estive falando com o presidente da câmara de Agudo e vai ter uma reunião em São
João do Polêsine, organizado pelo CONDESUS, justamente para debater a questão do policiamento na
Região. Aproveito para convidar a quem tiver interessado em participar. Amanhã vamos ver bem o dia
e hora e depois será repassado aos colegas. Novamente com a palavra o vereador Luiz Felipe diz que
quem tem comércio é quem mais perde, muitos clientes da pousada reclamam do barulho e isso acaba
espantando os viajantes. Se o prefeito virou as costas para esta questão nós não vamos virar. Vamos
buscar providências junto aos órgãos competentes. Ninguém mais a fazer uso da palavra 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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