
SESSÅo oRDINÅRIA N.O 853/2018

Aos vinte e cindo dias do mes dejunho de dois mil e dezoito, reuniu-Se Ordinariamente na

sala de sess6es da c含mara municipal de vereadores, O Poder Legislativo Franciscano, ds

dezenove horas, SOb a presidencia do vereador Jofo 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 sessao e coIoca em discuss為o a ata da sessao anterior. Nada havendo a

ressalvar o Senhor Presidente coloca a mesma em vota9奮O que foi aprovada por

皿animidade. Continuando com os trabalhos o Senhor Presidente diz que temos na pauta do

dia O2 PrQjetos de Lei, 01 PrQjeto de Resolu9fo e OI Mo誇O de Pesar. Logo ap6s o Senhor

Presidente pede ao secret各rio que fa9a a leitura da mensagem nO. 32/2018 e do Prqieto de

Lei nO. 34/2018 que autoriza a contrata9各O emergenCial de Ol enfermeira・ Feita a leitura o

mesmo 6 coIocado em discussあ. Fazendo uso da palavra o vereador Fabricio diz que

sabemos que o quadro de servidores est信nchado, maS neSte CaSO realmente se trata de uma

necessidade basica que 5 na area da sande, SOmente naO COnCOrdo com o prazo, aCho que

n為o ha n∞eSSidade de um prazo t為o Iongo. Fazendo uso da palavra a vereadora塑垂些Pede

quantas enfemeiras h各no quadro dos servidores da prefeitura? Em resposta o vereador

Fabricio diz que esta contrata9為O 6 para uma deteminada fun確O que talvez nao possa ser

exercida por outra enfemeira・ Se for desempenhada por outra enfemeira foge das

caracteristicas. Tamb5m concordo com o quadro ja inchado, maS quem eSta l各j各tem suas

fun96es determinadas. Quem sabe deixemos para ver realmente o prazo que for necessario

e se fa9a uma emenda. Fazendo uso da palavra o Senhor Presidente diz que segundo

infoma96es a enfemeira M6nica ficara afastada por um prazo de 30 dias o que n肴o haveria

necessidade de fazer uma nova contrata9奮O. Eliane pede vistas ao prqieto que 5 con∞dido

pela Mesa. A seguir o Senhor Presidente pede ao secret針io que faやa leitura da mensagem

no. 33/2018 e do Proieto de Lei nO 35/2018 que autoriza a permissfo de uso de uma sala

do predio do H. M. R. A. Feita a leitura o mesmo 5 coIocado em vota9肴O que 6 aprovado

por unanimidade. Prosseguindo com os trabalho o Senhor Presidente pede ao secretdrio que

fa印a leitura do Prqjeto de Resolu9叙o nO. 01/2018 que autoriza despesas diversas por

ocasiao da inaugura9各O da galeria das ex-Vereadoras. Feita a leitura o mesmo 6 coIocado

em vota9奮O que 6 aprovado por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente pede ao

secretまrio que faやa leitura da Mocfro de Pesar nO. 01/2018 por ocasi為o da morte do ex-

vereador Miguel Vicente FoIchini・ Feita a leitura o Senhor Presidente diz que sera

encaminhado ao seu destinatdrio. Esgotada a pauta do dia e ningu6m a fazer uso da palavra

o Senhor Presidente agradece a presen9a de todos e declara encerrada esta sessao e eu

secretario lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo presidente.


