ATA 009/2018
Aos cinco dias do mês de junho de 2018 a Câmara Municipal de Vereadores se reúne
para mais uma Sessão Ordinária na sala das sessões. Presidente saudou a todos, e
destacou a ausência dos vereadores Leandro (justificou sua ausência) e João, em
seguida convidou a todos para a oração do Pai Nosso, após foi feita a posse do
Vereador suplente Claudiomir, em seguida colocou em votação a ata da sessão anterior,
sendo a mesma aprovada por unanimidade. Na continuidade o Presidente pede para que
seja feita a leitura dos Ofícios Recebidos e da Comissão Permanente de Pareceres. Na
continuidade o Presidente pede para que seja feita a leitura do Projeto 033/2018, onde
após a leitura o Presidente coloca em discussão, mas ninguém quis se manifestar o
mesmo coloca em votação onde o Projeto 033/2018 foi aprovado por unanimidade.
O Presidente pede para que seja feita a leitura do Projeto 034/2018, onde após a leitura
o Presidente coloca em discussão, mas ninguém quis se manifestar, então o Presidente
coloca em votação sendo que o Projeto 034/2018 foi aprovado por unanimidade. Na
sequência o Presidente pede para que seja feita a leitura do Projeto 035/2018, após a
leitura o Presidente coloca em discussão mas ninguém quis se manifestar, sendo assim
o Presidente coloca em votação sendo que o Projeto 035/2018 foi aprovado por
unanimidade. Não havendo mais matérias do Poder Executivo nem do Poder
Legislativo passou-se para as explicações pessoais. Os vereadores Nelson, Dirceu,
Nilson, Leonir, Ivaldo não quiseram se manifestar, na continuidade o Vereador
Claudiomir se manifestou: saudou a todos, seus colegas vereadores que a partir de hoje
faz parte do poder Legislativo, saudou Alessandro Kunzler que é Secretário da
Agricultura e desejo sucesso nesta nova caminha e colocou-se a disposição para o que
precisar, saudou os presentes, colocou a disposição aos munícipes,que tudo o que vier
para o bem do município serão aprovados, a quem confiou no mesmo colocou que
podem continuar confiando que o mesmo fará tudo para a tender pois o vereador é um
ele da sociedade com o Poder Executivo, sobre o projeto do hospital o mesmo colocou
que foi procurado e acha que seria viável uma reunião com a diretoria do hospital para
ver a possibilidade de se fazer um horário de visita à noite em um tem curto uns 15
minutos para as pessoas que trabalham o dia todo poderem ir fazer estas visitas, e
colocou que a saúde em nosso município está andando de forma correta. O presidente
nesta hora deseja ao vereador um belíssimo trabalho pois o mesmo já da competência do
mesmo e coloca-se a disposição do vereador para o que precisar. O próximo a fazer uso
da palavra foi o Vereador José: saudou a todos, e agradeceu pelo trabalho que foi feito
em frente o posto de saúde, onde a secretaria de obras atendendo a seu pedido fez a
demarcação do estacionamento, pois foi uma solicitação que a população fez ara o
mesmo. Como não havia ninguém para se manifestar o Presidente dá por encerrada a
sessão, marcando a próxima para o dia 19 de junho do corrente ano. Para constar eu
Francieli Aparecida Diotti Ferraz lavrei a seguinte ata que após lida será assinada por
todos.

