
SESSÃO ORDINÁRIA N.0 828/2017
Aos onze dias do mês de setembro 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.
Constatando-se 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 02
Projetos de Lei. Continuando com os trabalhos o Senhor Presidente coloca em discussão o Projeto de
Lei nO 80/2017 que dispõe sobre o sistema único de Assistência Social do município de Dona
Francisca. Feita a leitura e não tendo nada a ressalvar o mesmo é colocado em votação que é aprovado
por unanimidade. Logo após o Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura da mensagem n".
78/2017 e do Projeto de Lei nO.81/2017 que autoriza a permissão de uso gratuito do ginásio de
esportes da Escola Antônio L. Barchet. Feita a leitura o mesmo é colocado em discussão. Fazendo
uso da palavra a vereadora Carine pede vistas ao projeto, pois pretende buscar maiores informações
sobre este assunto, que lhe é concedido pela Mesa. Esgotada a pauta do dia passamos às explicações
pessoais. Fazendo uso da palavra o vereador Fabrício faz um pedido verbal para que seja feito
estacionamento oblíquo em frente a Creche Municipal, pois neste local há poucas locais para
estacionamento. Fazendo uso da palavra o Senhor Presidente diz que vamos aproveitar o gancho para
que o executivo faça estacionamento oblíquo também em frente a prefeitura e o centro administrativo.
Quero também parabenizar a secretária da educação e os servidores que estiveram envolvidos na
organização da Semana da Pátria que este ano foi uma organização regional. Estivemos com a escola
Antônio Luiz Barchet nos apresentando em Nova Palma e aqui em nossa cidade teve três escolas
fazendo lindíssimas apresentações. Parabéns aos professores, alunos, diretores e a todos que
organizaram estes eventos. Nada mais havendo 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.


