
SESSÃO ORDI ÁRIA -.°833 017
Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, reuniu-se ordinariamen
da câmara municipal de vereadores, o Poder Legislativo Franciscano, às dezenove ho
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 enhor
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 pede à secretária que faça a leitura
da mensagem n" 82/20] 7 e do Projeto de Lei n° 86/2017 que autoriza a abertura de crédito
adicional especial no orçamento e dá outras providências (13.406,00 para despesas de eventos
esportivos). Feita a leitura o mesmo é colocado em discussão. Ninguém fazendo uso da palavra o
mesmo é colocado em votação que é aprovado por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente pede
à secretária que faça a leitura da mensagem n° 83/2017 e do Projeto de Lei n° 87/2017 que autoriza a
abertura de crédito adicional especial no orçamento e dá outras providências (1.066,46 devolução
de recursos). Feita a leitura e nada havendo a acrescentar o mesmo é colocado em votação que é
aprovado por unanimidade. Logo após o Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura do
convite da reunião do PLQC&R. Feita a leitura o Senhor Presidente diz que nesta reunião estará
presente o Secretário de Segurança do Estado César Shirmer. Esgotada a pauta do dia passamos às
explicações pessoais. Fazendo uso da palavra a vereadora Eliane cumprimenta todos os presentes e
parabeniza os vereadores mirins e todas as pessoas envolvidas neste projeto, professores, pais, alunos e
demais pessoas que se envolveram nos trabalhos. Estes jovens serão os que nos irão representar no
futuro, por isso esperamos que continuem com este interesse. Fazendo uso da palavra o vereador
Milton cumprimenta todos os presentes e diz que no último fim de semana tivemos o interseleções
"sub 18" onde nosso município se sagrou campeão, Deixo meus parabéns a esta gurizada e que
continuem representando o município da melhor maneira possível. Fazendo uso da palavra o Senhor
Presidente cumprimenta todos os presentes e diz que este é um motivo de muita alegria ver estas
crianças interessadas em buscar melhorar a situação da escola, da comunidade ou da cidade, através
destes pedidos. Vamos entregar ao prefeito e cobrar para que alguma coisa seja realizada. Vocês serão
vereadores durante um ano. No próximo, teremos novamente uma nova seleção de jovens através de
novas provas. Se tiverem mais alguns pedidos vocês podem procurar um vereador que poderão
representa-Ios na câmara e encaminhar o pedido. 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.


