
SESSÃO ORDINÁRIA N.O 82912017
Aos vinte e cinco 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 apenas a ausência da vereadora Carine Bressa Fantinel 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 O1 Projeto de Lei, 02 Anteprojetos e O1 Pedido de Informação. Continuando
com os trabalhos o Senhor Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei n° 81/2017 que autoriza a
permissão de uso gratuito do ginásio de esportes da Escola Antônio L. Barchet. Ninguém havendo a
se manifestar o Senhor Presidente coloca o mesmo em votação que é aprovado por unanimidade dos
presentes. Logo após o Senhor Presidente pede a secretária que faça a leitura do Anteprojeto de Lei
nO01/2017 que altera parágrafos da Lei Mun icipal n"; 1.488/2015. Feita a leitura do mesmo é colocado
em discussão. Fazendo uso da palavra o vereador Carlos autor do projeto diz que fui cobrado por
servidores do município para que fizesse esta proposição que a meu ver é bom para o funcionalismo e
também para o administrador. Por exemplo na secretaria de educação quando alguém está de licença
tem que contratar outro para suprir a vaga e se o servidor deixar para o fim se sabe que ele não vai
voltar mais, pois estará se aposentando e o prefeito saberá que não voltará mais e terá que chamar ou
contratar alguém para suprir a vaga. Feita a discussão o 1T1eSmOé colocado em votação que é aprovado
por unanimidade dos presentes. Em seguida o Senhor Presidente pede a secretária que faça a leitura do
Anteprojeto de Lei nO 02/2017 de autoria do vereador João que pede o acréscimo de ai ínea no Inciso
VII do art. 104 da Lei Municipal 1.636/2017. Feita a leitura e nada havendo a ser debatido o Senhor
Presidente coloca o mesmo em votação que é aprovado por unanimidade dos presentes. A seguir o
Senhor Presidente pede a secretária que faça a leitura do Pedido de Informação n° 06/2017 que pede
cópia integral do Processo de Licitação e/ou de Dispensa de Licitação de contratação da Empresa
Marion Materiais de Construção Ltda., pelo Município para prestar serviços de recuperação da
estrada de Formoso, reconstrução de aterro da ponte na localidade de Linha do Moinho, Limpeza do
arroio na localidade de Linha do Moinho; - cópia dos respectivos empenhos de pagamentos dos
serviços contratados pelo Município; - cópia do(s) Decretois) Municipaltis) que declarou estado de
emergência e/ou de calamidade pública no Município de Dona Francisca no ano de 2017; Feita a
leitura o Senhor Presidente diz que os mesmos serão encaminhados ao prefeito municipal. Esgotada a
pauta do dia passamos às explicações pessoais. Fazendo uso da palavra o vereador Calos Alberto diz
que fizemos o pedido de informação pelo fato de que em nosso entender este trabalho poderia ser
realizado com o maquinário da prefeitura e não havia necessidade de terceirizar. Fazendo uso da
palavra o Senhor Presidente diz que no mês que vem que se comemora o dia da criança nós vamos
fazer um trabalho com os alunos objetivando os alunos buscar interesse pela política e pelos problemas
da comunidade tentando buscar formas de resolver estes problemas. Irão participar as escolas
Tiradentes, Maria Ilha Baisch e Luiz Barchet, onde três alunos de cada escola vão realizar sessões
onde vão apresentar projetos ou pedidos com algo que sentem necessidade na escola, na cidade ou no
interior e depois este pedidos serão entregues ao Eduardo que foi eleito prefeito Mirim do município
onde será encaminhado ao prefeito Municipal para ver o que é possível fazer. Esta é uma forma de
valorizar nossas crianças e fazer com que tomem gosto pela política e que possam ver os problemas do
município e procurar resolvê-los. 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 Iida e achada
conforme será devidamente assinada. --
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