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Aos vinte e sete dias do m台s de dezembrQ de蕪興亜e dezo鴫推進融雪遅Q通i暇ii翻翻

de sess釣es da c含ma隠municipal de vereadores, O Poder Legislativo Francisc轟o, ds

虫叡憐,泌b盆野eSi臨場露dQ鴨特融r Jo奮o E髄惚$ S融o$S敏, S蝕め翰鵜鍛尭軸o騰lo

Carlos Fantinel' Cons融ando a presenやde todus os vereadores e, POrtantO, havendo ndmero

鯵gime鵬al, O Senho蒔residente壷voca a prot尊敬o D±高na para esta Casa, decI紺a aberta a sess豹e

COIoca em discussめa ata da §e§Sfb anterior. Nada havendo a ressalvar o Se血or Presidente coIoca

a mesma em votap款o que foi aprovada por unanimidade. Continu紬do com os trあa肌os o Senhor

P聯追徴政道q場合提熱犠唾幽蕪蕪O2 P鴫敏妊室員e霞うら館主的遺Q de P QVid蝕窮鼠嘉Q野

ap6§ O Senhor Presidente pede ao secret轟o que掛やa leitura do Proieto de Lei nO 49/2018 g磯e

面魂童溜鍔e駆瞬軽顧み醐‡ S呼形r融⑦r虎　練成駒　ああo e緋m蜜cn庇事
朋転読お加ガリoああ軸玩0あico. Fei屯a 】eit撒租e n壷a王laVe組do a鰐§S強まvar o Se書裏わr P脂Sid軸絶

COIoca o mesmo em votap5o que 5 reprovado por 5 votos a 3. Em seguida o Senhor Presidente

pede ao secretdrio que fa印a leitura do Proieto de Lei n0 51俄O18 g椛跨幼be履ce as鏡花加療s

pa棚eねbor印ゐd克fei O叩amen楊ria pam o跡桝あわし伽ame訊o de 2019. Feita a leitura e naぬ

havendo a disc血o mesmo 6 colocado em va呼めque g aprovedb por unanimid紙Ie. Em

OO轟剛扇da鹿①電飾転油単弼強融合画的艶揃議轟㊦ q腿急やa轟馳摺鉦距軸釣敵$摺鉦G速

nO 2班018 de auめrわあverea脆)r Jodb E抑a巌タS萩めsser. Feita a ]eitura o Senhor Presidente diz

que o mesmo sera encaminhado ao prefeito municipaL Neste momento o Senhor Presidente diz

que serめentregues as cedulas para vota辞O da Mesa Diretora da Camara para o exer宙cio

financeiro de 201 9 que apds vot締o e escrutinio ficou assim constituida. PRES妙ENTE: g唾堕

劇龍す細田Q寝蹴血i裏b押韻嬢穣農事O穣i相手p融蝕め㍗ゐαF: 375、943.70仇I5, RG: 7011I2乃紙

繭紐eくわmiei巌窮みAv. I7虎方lho, 276 e椛Doねa舟場nCお鈎一斑Ⅴ電e圏-P験密談D圏珊瞬:

Eliane G軸iani鱒oロ耽. b粕silei均　的rfu por勧めra do CP片・ 488.148.900-30, RG:

I鋤640801 7, n強衆nねe chmicilia勿脇Av. N訊弛An誇nio Ca部OJ, S偽O e桝Do舶用峨栃Cおco - RS;

lO SECRETARIO‥重ねrine Bressa F細tinel, b弼Sileira, CaSaみ　p。胸ゐ溜めC碑

011.426550-08, RG:5082538504彬s淡海eゐ癌eilia必naね的巌お産虎Linhaゐ施枕,

翻脇串か眺おDo磁F繊細お粥- Rg e基。 §亜種親亜甘A難の:班膿劇暇偶感己鉄瓶郷地‡巌穂波i均拙a壷タ

po函CZゐr cわCPF・ 635. 719.940-00タRG.・ 1052193909,堆Sidente eくね融ciliaくわJ糊Rua S擁e de

Sb柁mbro’584 em Dom崩捌oおca - RS・ A seguir o Senhor Presidente pede ao secret餌o que fa鱒

a leitura do Ped縄o d岬de autoria do vereador Carlos Alberto Fogliarini.

Feha a leitura o Senhor Presidente diz que o mesmo se路encan融ado ac P記feito Municipal.

睡排融a a p餌a do dia passa鵬osえs ex申ca畔銃peS湘ais・ Fa袴膿めuso d負担翻a Vere躯0翰

塾唾塑CumPrimenta todos os presentes e deseja um feliz 201 9 com muita iuz, PaZ e SuCesso e que

SQja maravilhoso para todos. Fazendo uso da palavra o vereador Fabrieio cunprimenta todos e diz

que nao concordo com contratos desnecessdrios. Quero des句a um bom tratralho a nova Mesa

Diretora e que tenhamos um ano novo com muita satde e paz e pri鵬ipalmente respeitar todes

ind印税rdente de呼融翰側坤融0. Fazendo uso ch坤lavra a v鎖eedo隠g唾墜des匂a um fe龍

ano novo a todos com muita sadde e paz e d王zer que sobre os pr匂etos e necess餌o conter os

gastos e nao vQjo necessidade destas contratap6es. Agrade9O OS VOtoS dos colegas e que possamus

faz。「 um bom trabalho. Fazendo uso da palavra o vereador Carlus Alberto eleito presidente para

2019 agradece a fOnfian鱒dos colegas que vot脚n em mim e vou procu則conduzir os trabalho

da melhor mane潤POSSivel. Fazendo uso da palavra o vereador ife diz que procuramos agiv

霊器i薄志謀議露誓書露盤書誌謹
mandar o prQjeto. Comunicaram que iria sair outro concurso Iogo, maS PareCe que foi s6

PrOmeSSa. Desejo um ano novo cheio de rcaliza96es e muita paz e hamonia a todos. Ninguem a
騒zer uso da palavTa O Se血or Presidente agradece a prese埠a de tedos e declara encerrada esta

SeSSaO e eu SeCr鏡餌O aVr?亘pre$e帥e紬q喋Va主鎚§潰ada pQr頑m e pel叩鱒§id敏鳴.
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