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Aos vinte e seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, reuniu-se ordinariamen\:e-l/,~~J'1,a •.?Q.~'?
sessões da câmara municipal de vereadores, o Poder Legislativo Franciscano, às vinte h t~
presidência do vereador Carlos Fantinel, sendo secretariado pela vereadora Eliane Giuliani Hoppe.
Constando 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
Projetos de Leis e 01 Projeto de Resolução. Continuando com os trabalhos o Senhor Presidente pede à
secretária que faça a leitura do Projeto de Lei n° 90/2017 que estabelece o PPA para o quatriênio
2018/2021. Feita a leitura e nada havendo a ressalvar o Senhor Presidente tem o parecer favorável de
todas as comissões e coloca o mesmo em votação que é aprovado por unanimidade. Em seguida o
Senhor Presidente pede à secretária que faça a leitura do Projeto de Lei nO 91/2017 que dispõe sobre
as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para 2018. Feita a leitura e nada havendo a
discutir o Senhor Presidente tem o parecer favorável de todas as comissões e coloco o projeto em
votação que é aprovado por unanimidade. Logo após o Senhor Presidente pede à secretária que faça a
leitura do Projeto de Resolução n° 02/2017 que estabelece a criação da galeria das vereadoras e ex-
vereadoras de Dona Francisca. Feita a leitura e nada havendo a acrescentar o mesmo é colocado em
votação que é aprovado por unanimidade. Em continuidade o Senhor President diz que será procedida
a eleição para a Mesa Diretora para o exercício financeiro de ?018 e pede ao e retário da câmara para
que faça a distribuição das cédulas de otação. Feita a votação a cédula ão recolhidas em sobrecarta
e colo adas a disposição do Presidente que onv ida um vereador dada bancada para fazer o

rutinio dos otos. Feito o escrutínio do voto a _ IE A. DIDRETORA. DA. C~\IARA DE
YEREADEORES DE DO~A FR~ TI CA. PAR-\. O ETICÍCIO DE _01 I ou assim
on tituida. PRE !DE. TE: João Ewaldo hl "ICE-PRE- DE. TE: Carlo Iberto

Fogliarini, 1° ECRET' RIO: Carlo Fantin 1 _. ECRE-A O: _ . r n Inácio da ilva. Ne te
momento o Senhor President d lara-o m 0- a _ ) . E gorada a
pauta do dia passamos às expli açõe p - oai. Faz Carin
cumprimenta todos os presente e diz que no a bancada f z o ara
manter o bom relacionamento com os colega e e peramo que para o róxi o
jeito. Fazendo uso da palavra a vereadora Eliane cumprimenta rodo o r en e e a
presidente desejando um bom trabalho e espero continuar unidos para o bem do muni ipio. D - '-0 a
todos um feliz 2018 com muita união e saúde e pensando sempre para o bem de Dona Francis a.
Fazendo uso da palavra o vereador Milton parabeniza o novo presidente e diz que apesar das
divergências sempre haverá o respeito e desejo que faça uma grande administração conduzindo b m o
trabalhos e de nossa parte estamos aí para contribuir e apoiar o que for bom para o muni ípio. Fazendo
uso da palavra o vereador João Schlosser parabeniza a vereadora Eliane pelo projeto de re olução que
vem homenagear as mulheres franciscanas que se dedicaram a política de nossa cidade e agradecer aos
colegas que depositaram a confiança em minha pessoa para presidir esta câmara em 2018. Fui taxada
de antiético, mas eu não concordo com muita coisa que está acontecendo e estava na hora de mudar e
com certeza muita coisa vai mudar. Aqui dentro pode haver divergências, mas lá fora não vai mudar
nada. Obrigado a todos. Fazendo uso da palavra o Senhor Presidente Carlos Fantinel parabeniza o
vereador João pela eleição e espero que possa conduzir bem os trabalhos deste legislativo. ada 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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