
SESSAO ORDINARIA N.O 861/2018

Aos dez dias do mes de setembro de dois mil e dezoito, reuniu-Se Ordinarianente na sala de

sess6es da camara municipal de vereadores, O Poder Legislativo Franciscano, ds dezenove horas’

sob a presidencia do vereador Jo肴o Ewaldo Schlosser, Sendo secretariado pelo vereador Carlos

Fantinel・ Constando a presen9a de todos os vereadores e, POrtantO, havendo n心mero regimental, O

Senhor Presidente invoca a prote9為O Divina para esta Casa, declara aberta a sess款o e coIoca em

discuss為o a ata da sess奮o anterior. Nada havendo a ressalvar o Senhor Presidente coIoca a mesma

em vota9aO que foi aprovada por unanimidade. Continuando com os trabalhos o Senhor Presidente

diz que temos na pauta do dia OI Prqieto de Lei, 01 Indica9奮O e O2 Pedidos de Providencias. Em

seguida o Senhor Presidente pede ao secret各rio que fa9a a leitura da mensagem nO 43/2018 e do

Proieto de Lei nO 45/2018 que i鵜titui a semana munic互,al doかdnsito・ Feita a leitura e nada

havendo a discutir o mesmo 5 coIocado em vota9aO que 5 aprovado por unanimidade. Logo ap6s o

Senhor Presidente pede ao secret征o que fa9a a leitura da Indicacfro nO O5/2018 e dos Pedidos de

Providencias nO 13 e14/2018. Feita a leitura dos mesmos o Senhor Presidente diz que os mesmos

ser肴o encami血ados ao prefeito municipal. Esgotada a pauta do dia passamos as explica96es

pessoais. Fazendo uso da palavra o vereador B±退塾CumPrimenta todos os presentes e diz que a

respeito dos pedidos que apresentei na inten9為O de sanar alguns problemas que temos no interior

do municipio. Perto do Ivo Dalcin o problema 5 mais critico’POis a agua da chuva vai corroendo o

bueiro, a PaSSagem ja 6 apertada e pode provocar algum tipo de acidente・ Na entrada da residencia

do Ezequiel Bressa quando passan com a patrola fazem um valo que n奮o consegue entrar de

carro. pr6ximo a casa do Vilmar Bissacotti passa muita agua e o bueiro n各o tem vaz肴o suficiente,

acaba entupindo e a agua corre sobre a estrada・ Seria necessdrio fazer outro desvio e agua mais

acima onde existia anteriomente. No Formoso tamb6m 5 complicado, POIS naquele local desce

muita agua quando chove e acaba passando por sobre a estrada. E a questao da ind心stria da Linha

do Moinho pude me deparar com pessoas que estavam tirando o forro da mesma para usar em suas

resid台ncias e quando perguntado sobre quem teria autorizado’reSPOnderam que n急o tinham

autoriza9aO de ningu5m para retirar, aPenaS eStaVam aprOVeitando antes que estragasse tudo.

Quem sabe devoIver este patrimchio ao antigo dono e ele possa aproveitar alguma coisa. Fazendo
uso da palavra o Senhor Presidente vereador Joao Schlosser diz que o pedido que apresentei餌

procurado pelo Germano Reck que alega este problema e pede que a administra9aO tOme

providencias. Quanto ao encascalhamento da subida do Fomoso agora esta sendo coIocado um
material melhor com mais cascalho e dever各resoIver o problema daquele locaL Agrade9O a

presen9a dos representantes do SINDIÅGUA e certamente vamos fazer uma Mo9aO de Repndio

da MP 844. Ningu6m mais a fazer uso da palavra o Senhor Presidente agrade∞ a PreSen9a de

todos e declara encerrada esta sess奮o e eu secretario lavrei a presente ata que vai assinada por mim

e pelo presidente.
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