
SESSÅo oRDINÅRIA N.O 847/2018

Aos vinte e tres dias do mes de abril de dois mil e dezoito, reuniu-Se Ordinariamente na sala de sess6es da

Camara municipal de vercadores’O Poder Legislativo Franciscano, ds dezenove horas, SOb a presidencia

do vereador JoあEwaldo Schlosser, Sendo secretariado pelo vereador Carlos Fantinel. Constando a

PreSen9a de todos os vereadores e, POrtantO’havendo ndmero regimental, O Senhor Presidente invoca a

PrOte9aO Divina para esta Casa, declara aberta a sess各o e ∞loca em discuss肴o a ata da sess着o anterior.

Nada havendo a ressalvar o Se血or Presidente coloca a mesma em vota9奮O que foi aprovada por

皿animidade. Neste momento o Senhor Presidente diz que temos na pauta do dia O2 P砂eios de Lみ02

Pe窃めs虎J重々mac6es e OI Pedido虎Prot’崩貌cias. Continuando com os trabalhos o Senhor

Presidente pede ao secret各rio que fa9a a leitura da mensagem nO 22/2018 e do Proieto de Lei nO 24/2018

que ‘漏nova re`海do ao par毎rcめ擁ico `わartな, 48 cわLeJ.A/寂nJcZpal nO. 1.488〃018. Feita a leitura o

mesmo 6 coIocado em discussあ. Fazendo uso da palavra o vereador M辿辿diz que passar de 3 meses

Para 24 meses 6 muito tempo, POis poderまhaver troca de secret釦io ou de prefeito e como fica? Quem

Sabe deixa o prqieto em pauta para esclarecer estas quest6es. Fazendo uso da palavra o Senhor

Presidente diz que “∞m tOdos os servidores que falei, SaO COntral’. Fazendo uso da palavra o vereador

Fabricio diz que eu vQjo duas faces neste prQjeto. Se o servidor tem a inten9aO de acumular folgas para

usufruir numa eventual viagem acho bom, maS tem que COnStar na Lei que o servidor possa escolher

quando quiser tirar a folga, Sen肴O naO 6 uma boa troca・ Fazendo uso da palavra o vereador g吐些

Fantinel diz que se for de ∞mum aCOrdo e o servidor puder escolher acho que 6 uma boa・ Por6m nao

POdemos votar um prQjeto com estas dtwidas. Eu propo血o que s♀]a enCaminhado ao sindicato dos

municipdrios para que fa9am uma reuni奮o para ver o que a maioria decide. Novamente com a palavra o

Vereador Fabr盲cio diz que horas extras o servidor tem o direito de receber, maS POde tamb5m receber em

foma de folga se o servidor assim achar melhor e se puder escolher quando quiser tirar a folga eu acho

que 5 uma boa. Neste momento o Senhor Presidente diz que o prQjeto ficara em pauta para buscar estas
informa96es. Logo ap6s o Senhor Presidente pede ao secretario que fa9a a leitura da mensagem nO.

23/2018 e do Proieto de Lei nO 25/2018 que autoriza a permiss豹de uso gratuito de uma sala do Hospital

de Caridade Rainha dos Ap6stoIos. (STR). Feita a leitura e nada havendo a ressalvar o mesmo 6 coIocado

em vota9為O que 6 aprovado por unanimidade. A seguir o Se血or Presidente pede ao secret征o que fa9a a

leitura do Pedido de Informacfro nO. 07/2018 e dos Pedidos de Provid6ncias nO. 09 e lO化O18. Feita as

leituras o Senhor Presidente diz que os mesmos serao encaminhados ao Prefeito Municipal. Esgotada a

Pauta do dia passamos as explica96es pessoais. Fazendo uso da palavra o vereadora EIiane Ho叩e diz

que proponho uma sugestfo para que sqa convidada a secretaria da sande para uma reuni各o com os

Vereadores e tentar resoIver a quest肴o da falta de medicos no munic千pio. Sobre a quest各o do pedido de

limpeza da avenida asfaltada posso dizer que os bancos est着o sljos e se estragando, as flores morrendo e

OS Canteiros necessitando de uma boa limpeza. Acredito que devemos que cuidar o que temos para que

nossa cidade sQja mais atraente a todos. Fazendo uso da palavra o vereador Emerson faz a leitura de uma

nota de agradecimento pelo reco血ecimento desta Casa em rela9fo ao ex-Vereador Luiz Felipe Soares

Fogliarini. Fazendo uso da palavra o vereador Fabricio diz que seria muito bom se a administra辞O

fizesse dois quebra molas na Av. 17 de Julho’um Pr6ximo ao co16gio e o outro na chegada ao asfaldo

al)aixo do co15gio. Estou pedindo isto porque nossa gente nao vai aprender a ter respeito pela vida e pelo

Pr6ximo. Povo que n為o tem cultura. Este trecho de asfalto foi feito para ser um diferencial, maS O que

VemOS SaO PeSSOaS que ∞rrem COmO Se eStivesse fugindo da polfcia. Temos que ter mais cuidado e

respeito. Fazendo uso da palavra o vereador Carlos Fantinel diz que tamb6m suglro que SQja feito alguma

COisa na esquina do posto de gasolina, talvez a coloca9着O de um tudo no centro do cruzamento para que as

pessoas fa9am O retOmO adequadamente. Muitos condutores de veiculos nao se d肴o por conta que a

Preferencial, neSte POntO’5 no sentido inverso da avenida e acabam passando direto e desta foma amanha

.ou depois vai acontecer acidentes e at6 ficara bonito se for plantado uma flores. Ningu6m a fazer uso da

Palavra o Senhor Presidente Agradece a presen9a de todos e declara encerrada esta sessfo e eu secret誼o

1avrei a presente ata que ap6s lida e achada conforme ser各devidamente assinada.
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