
SESSÃO ORDINÁRIA N.o 83712017
o onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, reuniu-se ordinariamente na sala de

sessões da câmara municipal de vereadores, o Poder Legislativo Franciscano, às vinte 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
Indicações, 02 Pedido de Providências e O I Moção. Continuando com os trabalhos o Senhor Presidente
pede à secretária que faça a leitura das Indicações nO04 e OS/2017 que pede a criação da galeria das
ex-vereadoras do município e a colocação de lixeiras na Linha Grande com o recolhimento do lixo
uma vez por semana. A seguir o Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura dos Pedido de
Providências nO 14/2017 que pede o concerto da cabeceira da ponte da Av. Nereu A. Casso I e o
Pedido de Providências n" 15/2017 que pede a sinalização de quebra-molas no Trombudo e ver se
está dentro das normas de trânsito. Feita as leituras o Senhor Presidente diz que os mesmos serão
encaminhados ao prefeito municipal. Em seguida o Senhor Presidente pede à secretária que faça a
leitura da Moção de Congratulação n° 01/2017 por ocasião dos 60 anos de sacerdócio do Pe. Nereu
Borin. Esgotada a pauta do dia passamos às explicações pessoais. Fazendo uso da palavra a vereadora
Eliane cumprimenta todos os presentes e diz que eu propus esta homenagem a todas as ex-vereadoras
franciscana porque acho muito importante valorizar o trabalho feminino na política de nosso
município, além de ser um incentivo para que as mulheres franciscanas possam cada vez mais buscar
seu espaço na política e nos assuntos de interesse do município. Quanto a colocação de lixeiras e
recolhimento do lixo nesta Avenida eu acho que é um direito nosso porque nós também pagamos os
impostos municipais. Fazendo uso da palavra o vereador Presidente Carlos parabeniza a vereadora
Eliane pela indicação. Hoje temos uma lei que estabelece quota mínima de candidatas mulheres e acho
que isso deveria ser espontâneo. A Mulher tem uma força muito grande na comunidade e é mais
determinada que o homem. Sugiro que se faça a inauguração na "semana da mulher" e que se faça
alguma coisa exaltando o trabalho da mulher na sociedade. quanto a questão do lixo também acho que
deve ser feita esta coleta e que as pessoas se conscientizem de que coleta de lixo seco e lixo seco, o
que não for lixo seco deve deixar no local para que as pessoas se conscientizern da importância disto.
Também quero reforçar o convite para dia 16 vamos fazer LIma força para participar da janta em
homenagem aos 60 anos de sacerdócio do Pe. Nereu. 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.


