
SESSÃO EXTRAORDrNÁRIA °.44912017

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e dezessete, reuniu-se extraordinariamente na aja
Sessões da Câmara Municipal de Vereadores, o Poder Legislativo Franciscano, às dezeno e horas, ob a
presidência do vereador Carlos Fantinel sendo secretariado pela vereadora Eliane Giuliani Hoppe.
Constatando a presença de todos os vereadores e, portanto, havendo número regimental de vereadores
presentes, o Senhor Presidente invoca a proteção divina para esta Casa e declara aberta esta sessão
extraordinária. Continuando com os trabalhos o Senhor Presidente diz que temos na pauta 01 Emenda
upressiva e Modificativa e O 1 Projeto de Lei. Logo após o Senhor Presidente pede ao secretário que faça
a leitura da Emenda Supressiva e Modificativa nO03/2017 que suprime o parágrafo único do arfo r do
Projeto de Lei n" 61/2017 e altera o 'art. 8° e 9° deste mesmo projeto. Feita a leitura a emenda é colocada
em discussão. Ninguém a fazer uso da palavra o Senhor Presidente coloca a emenda em votação que é
aprovada por 5 votos favoráveis e 4 abstenções da bancada do PMDB. Em seguida o Senhor Presidente
pede à secretária que faça a leitura do Projeto de Lei n°. 6112017 que dispõe sobre a concess[j;{!:fio prédio
da escola São Carlos. 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 tem algumas questões que não
foram bem explicadas e não temos um tempo hábil para resolves isto. O conselho do FUNDO de
aposentadoria dos servidores pediram que este projeto não fosse votado por que não foram nem sequer
comunicados uma vez que o FUNDO é detentor de 18% deste prédio. Acho que há falta de diálogo por
palie da administração. Também não temos um esboço do contrato que será firmado entre a empresa e a
administração. Certamente vão falar muito a este respeito, mas eu quero fazer as coisas certas. Esperamos
que dê tudo certo e que esta empresa tenha sucesso. Nossa bancada não será contra o projeto, mas vamos
nos abster de votar porque não queremos ser cobrados no futuro. Fazendo uso da palavra o vereador Carlos
Fogliarini cumprimenta todos os presentes e diz que a colega Carine explicou bem. Não tivemos tempo
para esclarecimento de algumas questões. Acho correto a administração ajudar com a cedência do prédio e
isenção de tributos. mas não foi feita uma audiencia públi a om o pes oa do F DO. Também torço para
que e ta m re se .01, o an i. Faz ndo uso da palavra o vereador Y1i1ton diz que
r 1m n n -o -i . - _m - eu a r di o que a int n > ào é boa e se vai
dar celio ou não - _z aioria da - iedade é a fa or que
empresas enham e in I ra noss g me. Eu quero me colocar
a disposição para ajudar no 0- pou o a oi as vão acontecendo.
Quanto a audiência públi que 01 ara umprir regimento porque na realidade
ninguém aparece para di utir. Pre Ira errar tentando. que nào tentar fazer. Fazendo uso da palavra o
vereador Fabrício diz que nossa bancada é favoráv I a apro ação deste projeto e quero parabenizar a
iniciativa do Márcio. Este projeto está criando uma grande expectativa por parte de nossos munícipes. Eu
sempre digo que povo sem educação e cultura nunca ai pra frente. Este prédio a tendência é desvalorizar
cada vez mais e trazendo pessoas de fora com criatividade uma visão diferente eu acredito que as coisas
podem mudar. Não vejo qualquer possibilidade de prejuízo para o FUNDO que tem 18% do prédio, ao
contrário se as coisas derem certo irá valorizar cada vez mais. Nossa comunidade abraça esta ideia e quem
vai colher os frutos são nossos filhos nossos jovens. Feita a discussão e tendo o parecer favorável da
comissão competente o senhor presidente coloca o mesmo em votação que é aprovado por 5 votos
favoráveis e 04 abstenções. Esgota a pauta do dia e nada mais havendo a. tratar o Senhor Presidente
agradece a presença de todos e declara encerrada a sessão extraordinária e eu secretário lavrei a presente
ata que após lida e achada conforme será devidamente assinada.


