
SESSÃO ORDINÁRIA N.o 773/2016
Em primeiro de fevereiro de dois mil e dezesseis, reuniu-se ordinariamente na sala de sessões da
câmara municipal de vereadores, o Poder Legislativo Franciscano, às vinte horas, sob a presidência do
vereador Milton lnácio da Silva, sendo secretariado pelo vereador Carlos Fantinel. Constando apenas a
ausência do vereador Gilberto Leonardi 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 03 Pedidos de
Providências. Logo após o Senhor Presidente pede ao secretário que faça a leitura dos Pedidos de
Providências n°. 01, 02 e 03/2016. Feita as leituras o Senhor Presidente diz que as mesmas serão
encaminhadas ao prefeito municipal. Esgotada a pauta do dia passamos às explicações pessoais.
Fazendo uso da palavra o vereador Gilberto Prochnow cumprimenta todos os presentes, dá boas vindas ao
novo assessor jurídico da casa e diz que em relação a rede de água dos poços artesianos vêm causando muitos
transtornos. A água não chega até o Trombudo, muitas pessoas que dependem exclusivamente desta água,
buscam água em galões longe de suas casas. Debaixo da ponte da localidade de Formoso existe um registro
nesta rede e muitas vezes se encontra fechado para o lado do Trombudo. Tem pessoas que fecham este registro
para que a água saia para o outro lado para chegar até a vila Rõpke que também dependem exclusivamente desta
água. Desta forma fica complicado alguém sempre vai ficar sem água. Eu sugiro que seja feita uma fonte
drenada e que seja ligada a rede de água que vai em direção do Trombudo para que o problema seja
solucionado. Em aparte o vereador Carlos Fantinel diz que enquanto os cuidados destas redes não forem
passados para as comunidades estes problemas não vão terminar. Nós temos o exemplo da Linha Ávila onde
tudo é feito pela comunidade que cobra uma taxa de 10 reais e sempre tem dinheiro para consertos e
manutenções. Novamente com a palavra o vereador Gilberto Prochnow diz que eu concordo e estou de acordo
de organizar uma diretoria para ver estas questões. Quando ao pedido de limpeza da prainha é importante dar
uma organizada e fazer uma limpeza porque sempre tem alguém que gosta de se banhar nos dias mais quentes.
Também quero alertar que muitos pedidos de informação que solicitamos não recebemos as respostas e
gostaríamos que nos mandassem as respostas para evitar a via judicial. Em aparte a vereadora Carine diz que os
pedidos que solicitamos não foram respondidos. Alguns foram respondidos pela metade, parece que tem gente
que está vivendo em outro planeta ou acham que somos bobos. Fazendo uso da palavra o vereador Dorli
cumprimenta todos os presentes e diz que em relação a água é realmente um problema sério. Nós temos o
exemplo da Linha Ávila que é a comunidade que cuida e não dá problemas. No caso do Formoso é muito
complicado. A bomba não para de trabalhar, queima seguidamente. Porém temos uma fonte muito boa na
propriedade do Severo. Temos também uma caixa d'água que será colocado próximo ao parreiral do Divo Sari e
após fazer a ligação na rede que é uma saída para este problema. O servidor Elói está diretamente envolvido,
mas o problema é muito sério e a rede é muito extensa. Os canos estão estourando, talvez tenha entrado algumas
pedrinhas guando a enxurrada rebentou com a rede e estas pedrinhas acabam trancando a água e os canos
estouram. E realmente muito complicado. Quero também parabenizar o conselho paroquial e toda a equipe que
trabalhou para fazer a festa dos navegantes que foi do agrado de todos. Parabéns ao Claudio Brondani e equipe
do Franciscano pelo título do torneio Dom Érico que é um dos mais importantes da região. Fazendo uso da
palavra o vereador Edaleo cumprimenta todos os presentes e diz que sobre a água na nossa comunidade nós
tomamos peito e resolvemos fazer uma diretoria onde é cobrado uma taxa de 10 reais e sempre que tem um
imprevisto eu estou lá para resolver e quando não é do meu alcance ligamos para o Casaroto e pagamos o
trabalho e o material que é usado e posso dizer que temos mais de 5 mil de caixa. Temos uma bomba reserva
para uma emergência e muitas vezes emprestamos para a comunidade do Formoso. Também quero parabenizar
o Canário pelo título muito importante e mais importante que jogou só com atletas de Dona Francisca
valorizando a nossa gurizada. Sem dúvida nenhuma o Cláudio Brondani é o maior treinador que tivemos no
município sempre incentivando o esporte, sem recursos por isso merece nossos parabéns. Fazendo uso da
palavra o vereador Carlos cumprimenta todos os presentes e diz que em janeiro teremos uma nova
administração e seria muito importante que este novo prefeito fizesse; vra'~~J)nião em cada comunidade e
passasse a responsabilidade para cada comunidade cuidar de sua reçle. Não 'podemos mais esperar tudo da
prefeitura porque uma hora dessas a vaquinha vai secar o leite. Aqui' na cidade nós pagamos bem caro para
termos água em casa e uma taxa de 10 reais não é praticamente nada. Nada vem de graça alguém está pagando.
Eu peço ao vereador Gilberto que faça isso que falou. Que organize a comunidade e tome frente nesta questão.
Cada. comunidade tem que cuidar de suas redes de água ou então os ~oblemas vão continuar. Parabéns ao
iFran.~isc~no e seus dirigentes por mais ~sta conquista. Fazendo uso da palavra b Senhor Presidente diz que a
lMaJ;ç.fl~t'á Porto Alegre neste ano sWá em abril e cada município deve apresentar somente duas demandas
J porque não adianta apresentar muitas' d andas que as dificuldades são muitas de se conseguir alguma coisa.
h~ada mais havendo a trata o Senhor residente agradece a presença de todos e declara encerrada esta
/ ~etári~ I~V, ata que após lida e achada conforme será devidamente assinada.
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