
SESSÃO ORDINÁRIA N.o 823/2017
Aos vinte e sete dias do mês de julho 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 apenas a ausência do vereador João Ewaldo Schlosser 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 nada na pauta do dia 01 Pedido de Informação. Continuando com os trabalhos o Senhor
Presidente pede à secretária que faça a leitura do Pedido de Informação n? OS/2017 de autoria do
vereador Emerson Leonardi. Feita a leitura o Senhor Presidente diz que o mesmo será encaminhado ao
Executivo Municipal. Esgotada a pauta do dia passamos às explicações pessoais. Fazendo uso da
palavra a vereador Carine cumprimenta todos os presentes e deseja sentimentos de fé e esperança em
solidariedade a nossa colega Eliane na ocasião da partida de sua mãe para a eternidade com Deus.
Fazendo uso da palavra o vereador Fabrício deixa os sinceros votos de solidariedade a nossa colega
Eliane. Parabeniza o município pela passagem dos 52 anos de emancipação e a administração e todos
que participaram para engrandecer estes eventos. Tivemos uma grande participação de pessoas de fora
do município atraído por uma excelente programação que faz com que esta mobilização aconteça.
Fazendo uso da palavra o vereador Presidente Carlos Fantinel externa sua solidariedade a colega
Eliane desejando força neste momento porque a vida segue e temos que vencer estas etapas difíceis da
vida. Quero parabenizar o executivo, secretários pela organização município e principalmente todos
aqueles que fazem um trabalho voluntário para que estes eventos possam acontecer. Parabéns as
comunidades que se organizam de forma exemplar, ao coral Vozes do Vale, à Sociedade Francisca, a
Paróquia e muitos outros que fazem este trabalho voluntário só temos que agradecer e também
agradecer a Deus pelo sucesso destes eventos embora tivemos um pequeno contratempo no último dia,
mas faz parte e temos só que agradecer. Parabéns a todos que colaboraram e a todos que participaram.
Nada mais a tratar 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.


