
SESSÃO ORDINÁRIA N.o 834/2017
Aos treze dias do mês de novembro 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 O I
Projeto de Lei. Continuando com os trabalhos o Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura
da mensagem n? 84/2017 e do Projeto de Lei n° 88/2017 que autoriza a contratação temporária de
01 dentista. Feita a leitura o mesmo é colocado em discussão. Fazendo uso da palavra a vereadora
Carine cumprimenta todos os presentes e diz que nossa bancada já se manifestou em outras
oportunidades em relação a contratações que não iriamos votar a favor, porque cobramos concurso
público que é prometido, mas que tá demorando muito para acontecer, portanto nossa bancada é contra
a aprovação. Feita a discussão e tendo o parecer favorável por dois terços dos votos, o referido projeto
é colocado em votação que é aprovado por 5 votos a 4. Logo após o Senhor Presidente pede à
secretária que faça a leitura do convite da OCERGS/SESCOOP - RS para um seminário em São Sepé
no dia 17 deste mês. Fazendo uso da palavra o Senhor Presidente diz que se tiver 3 ou 4 vereadores
dispostos a participar eu me incumbirei de conseguir um carro com a prefeitura para levá-Ias até o
local do seminário. 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. __---------------~~-=-------~
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