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SESSÃO ORDINÁRIA N.o 79112016

Ao primeiro dia do mês de agosto 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 lnácio 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 convida o
comandante da Brigada de Agudo capitão AFONSO que responde pelas cidades de Dona Francisca.
onde faz um relato dos problemas de falta de efetivo onde fica muito difícil e demorado o atendimento
nas ocorrências da região. Também traz a toda uma inciativa de se fazer um convênio com o Estado
para formar os policiais em Agudo desde que o estado se comprometa a mantê-tos por 5 anos nesta
região. Foi assinado um protocolo de intenções pelos vereadores e prefeito e após será estudado como
elaborar o convênio desde que os municípios interessados concordem com as cláusulas. Feita a
explanação e dando prosseguimento aos trabalhos o vereador Fabrício RampeIotto autor do projeto
faz a leitura o Projeto de Lei nO.30/2016 que institui o Programa de Desenvolvimento da Produção
Artesanal, Orgânica e Familiar associada ao Turismo Prá-Artesão e institui o Livro Tombo do
Patrimônio Natural e Cultural de Dona Francisca e dá outras providência vai expl icando os pontos
mais interessantes. Diz que nosso município tem uma grande riqueza natural e temos que explorar a
questão do turismo que é o setor que menos sente o impacto da crise. Temos que olhar com outros
olhos e explorar estas riquezas. O projeto principalmente visa impulsionar a agricultura familiar e
pequenas agro-indústrias, com produtos artesanais e orgânicos. Este projeto visa fomentar estes setores
e peço aos colegas que apoiem esta ideia. Feita a discussão e tendo o parecer favorável da comissão de
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS o mesmo é colocado em votação que é aprovado por unanimidade.
Esgotada a pauta do dia passamos às explicações pessoais. 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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