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ESTADO DO R10 GRANDE DO SUL

CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
BARÃO - RS
ATA NÚMERO SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS

Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e dezoito, ás dezoito horas e trinta minutos, reuniramse em Sessão Extraordinária, na Câmara Municipal de Vereadores, sita a Rua da Estação mil e trinta
e três, sala cento e dois, os seguintes Vereadores: o Presidente Ademar Gauger, o Vice Presidente
Dalcir Luis Ebeling, o Primeiro Secretário Bernardino Scottá, o Segundo Secretário Luiz Felippe
Werner e os vereadores: Pedro Gilson Jahn, Laudir Abel, João Carlos Jahn e Ademar Bourcheid, O
Presidente deu início a Sessão cumprimentando os presentes. O secretário Bernardino leu
CONVOCAÇÃO do Prefeito Municipal para Sessão Extraordinária. Passando a análise do projeto 0
Presidente colocou em pauta projeto de Lei 2270 que cria o Fundo Municipal Secretaria da
Educação e dá outras providências. A assessoria jurídica apresentou parecer favorável ao Projeto e
o mesmo é colocado em discussão. Laudir comenta sobre o nome do Fundo, tendo a confirmação de
que é mesmo como está no projeto. João Carlos comenta sobre a personalidade jurídica, foi
informado que existem CNPJs sem essa personalidade. A Coordenadora da Secretaria diz que este
recurso é específico para folha de pagamento, explicou também sobre o atraso na criação deste
referido Fundo, uma vez que se fez necessária Sessão Extraordinária, em conformidade com o prazo
estabelecido de 31 de julho para a criação. O Contador da Prefeitura também se manifestou
explicando que o próprio FNDE assumiu que houveram alguns problemas quanto as orientações, e
foi a melhor forma que o Município encontrou para equacionar o problema. Sendo o que constava
na pauta, o Presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a Sessão Extraordinária
do dia dezoito de julho de dois mil e dezoito. Assim sendo, lavro esta ata que após lida e aprovada
será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma.
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