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SESSÃO ORDINÁRIA N.0 810/2017
Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezessete, reuniu-se ordinariamente na sala de sessões da
câmara municipal de vereadores, o Poder Legislativo Franciscano, às dezenove horas, sob a
presidência do vereador Carlos Fantinel, sendo secretariado pela vereadora Eliane Giuliani Hoppe.
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 09
Projetos de Lei. A seguir o Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura da mensagem n°
28/2017 e do Projeto de Lei n°. 31/2017 que institui o sistema de sobreaviso no serviço público
municipal e dá outras providências. Feita a leitura e nada havendo a discutir o Senhor Presidente tem
o parecer favorável da comissão competente e coloca o mesmo em votação que é aprovado por
unanimidade. Logo após o Senhor Presidente pede à secretária que faça leitura da mensagem n?
32/2017 e do Projeto de Lei n° 35/2017 que dá nova redação ao art. 141 da Lei Municipal n°.
1.488/2015. Feita a leitura e nada havendo a discutir o mesmo é colocado em votação que é aprovado
por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente pede a secretária que faça a leitura da mensagem n"
35/2017 e do Projeto de Lei n°. 38/2017 que dispõe sobre o ressarcimento de despesas a servidores
quando realizada pernoite. Feita a leitura o mesmo é colocado em discussão. Fazendo uso da palavra
o vereador Milton diz que na reunião com o prefeito ficou o compromisso de alterar o parágrafo 2°
aumentando o valor para 75,00. Em aparte o vereador João diz que vão aceitar nota fiscal e cupom
fiscal. Feita a discussão e tendo o parecer favorável da comissão de Finanças e Orçamento e coloca o
mesmo em votação que é aprovado por unanimidade. Neste momento o Senhor Presidente pede à
secretária que faça a leitura da mensagem n", 36/2017 e do Projeto de Lei n°. 39/2017 que dá nova
redação ao artigo ]O inciso I e II da Lei Municipal n° 994/2007. Feita a leitura e nada havendo a
discutir o mesmo é colocado em votação que é aprovado por 5 votos a 4. Em continuidade o Senhor
Presidente pede à secretária que faça a leitura da mensagem n° 38/2017 e do Projeto de Lei n°.
41/2017 que autoriza a alienação de um imóvel. Feita a leitura o mesmo é colocado em discussão.
Fazendo uso da palavra a vereadora Carine diz que no projeto não consta valores e nem o destino do
dinheiro da venda deste imóvel. Em resposta o procurador do município diz que o município só pode
vender imóvel se adquirir outro imóvel ou pagar despesas com previdência. 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 à secretária que faça a leitura da
mensagem n° 39/2017 e do Projeto de Lei nO.42/2017 que autoriza repassar recursos para o grupo
de cultura Afro-brasileira Linguerre. Feita a leitura e nada havendo a ressalvar o mesmo é colocado
em votação que é aprovado por unanimidade. Continuando com os trabalhos o Senhor Presidente pede
a secretária que faça a leitura da mensagem n° 40/2017 e do Projeto de Lei nO.43/2017 que autoriza a
abertura de crédito adicional especial (25.000,00 para folha de pagamento de servidores). Feita a
leitura e nada havendo a ressalvar, o mesmo é colocado em votação que é aprovado por unanimidade.
Logo após o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura da mensagem n° 41/2017 e do
Projeto de Lei n°. 44/2017 que autoriza a contratação de 02 operadores de máquinas. Feita a leitura
o mesmo é colocado em discussão. Fazendo uso da palavra o vereador Carlos Alberto pede se estes
contratados irão operar as máquinas cedidas pelo estado. Fazendo uso da palavra o vereador Milton
diz que na quarta foi assinado um contrato onde o estado vai ceder uma draga para trabalhos de
emergência para os municípios e nós tivemos a sorte de sermos os primeiros e veio em boa hora, pois
estamos precisando e muito para recuperar os estrados da última enxurrada. Feita a discussão 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 da mensagem n? 42/2017 e do Projeto de Lei n°. 45/2017 que autoriza a abrir crédito
adicional especial no orçamento no valor de R$ 80.000,00 aquisição de veículo. Feita a leitura a
vereador Carine pede se este montante é da venda dos veículos que aprovamos? Em resposta o
vereador João diz que a venda dos veículos C4 e da Chevrolet verde foi arrecadado R$ 16.000,00 o
restante a prefeitura teve que arcar. Feita a discussão o Senhor Presidente tem o parecer favorável da
comissão competente e coloca o mesmo em votação que é aprovado por unanimidade. Esgotada a
pauta do dia passamos às explicações pessoais. Fazendo uso da palavra o Senhor Presidente diz que o
prefeito tinha uma reunião agendada, mas que na primeii0rtun~~casa para



esclarecer o que for preciso. Também mandou uma informação onde consta a relação de quem foram
contratados até o momento. Quanto a questão de aprovar os projetos ou não cada um tem sua oponião
e os demais tem que respeitar. O importante é sempre discutir e somar as ideias para melhorar e ver o
que é bom para o município. 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.


