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Aos doze dias do mes de mar90 de dois mil e dezoito’reuniu-Se Ordinariamente na sala de sess6es da

camal・a …icipal de vereadores’O Poder Legislativo Franciscano, aS dezenove hQraS’SOb a pl・eSide11Cia

do vereadol・ Joao Ewaldo Schlosser, Sendo secl・etal・iado pelo vel.eador Carlos Fantinel. Constando a

presen9a de todos os vereadores e’POrtantO, havendo血ero regimental, O Senhor Presidente invoca a

prote9aO Divina para esta Casa’declara aberta a sess易o e COIoca em discしISSaO a ata da sessao anterior.

Nada havendo a ressalvar o Senhor Presidente coloca a mesma em VOta9aO que foi aprovada por

unanimidade. Neste momentO O Senhor Presidente diz que temos na Pauta do dia O4均etos de Lei, 02

Eme脇s oos P旬etos e OI Pedido de ProvidGncias. Continuando com os trabalhos o Senhor Presidente

磐:霊盤諾揚磐‡n諸芸霊諾l霊霊慧驚喜
ressalvar o Senhor Presidente coIoca o mesmo em VOta印qし一e 6 aprovado pol・ unanimidade. Em seguida

o senhol・ Pl・eSidente pede ao secretまrio que faca a leitura da mensagem nO 15/201 8 e do聖亜

坦塑壁que auto7弓za a cri函O de unl Ca7gO de ”?eCdnico Feita a leltしIra O meSmO 6 coIocado em

discussao. Fazendoし1SO da palavra a vereadora哩些Pede se a prefeitura tem suporte Para reCeber e dar

condi96es de trabalho para o mec含nico desenvoIvel・ SuaS atividades? Em resposta O Vereadol・吐逆diz

que no momento o i甲tante 6 qしIe te-1hamos o cal・gO Para qしIe POSSa fazer concurso. Depois tem qしIe

montar o minimo para qし一e POSSa trabalhar adeqし一adame11te. A maiol・ queStfro no prqieto 5 a carga de
-　atl・ibui96es e que POr eSte Valor nao v奮o COnSegし… quem qし一eira tl・abalhal∴ FazendoしISO da palavra o

senhor PI・eSidente dlZ que a11dou se l11formando 11a t.egiao e n奮o se conSegしIe meC鉦ICO POl・ menOS de R$

3.000,00 mensais. Fazendo uso da palavra o vereador M坦diz que no momentO O interessallte 5 ter um

mec合nico, depois veremos estaS queSt6es. Se n6s tivermos um meCanico some11te Para a Parte e16trica j各

teremos economia・ Alguns casos natem COmO l.eSOIver no Iocal, SOmente em uma meCanica・ Feita a

蕊詰蒜。器器a書a霊羅・e盤諾董
qしIe 。’/tOrizc‘ C, C′碕O de m lice′7Ciador 。,71bie′11a]・ Feita a leitura e nada havendo a discしItir o mesmo e

coIocado el11 VOta9aO qしIe 6 aprovado por u11animidade. A segしIil..O Senhor Presidente pede ao sec「etino

盤藍豊霊祭器窯藷藍盤嵩篭絡霊
coIoca a mesma em VOta9急O que 6 aprovada por 6 votos a 2. Prosseguindo com os trabalho o Senhol.

器嵩需詰窯業諾慧嵩諾藷盤諜
a 2. Em co11tillしIidade o Senhor Pl・eSidente pede ao secretino qしIe f串a leitしIra da mensagem 17/2018 e do

諾器豊窯諾蒜諾霊言I器霊霊器器器.臆∴」〈」〈　∧ ,.〈∩‥言^ C:pnhn. Prpc言rlen†e nede ao

com as l.eferidas mo描ca96es’que e aPl`OVado po…animidade. A segしIi「 o Se11hor Presidente pede ao

露盤豊嵩諾諾嵩荻窪諾盤羅諾
acrescental・ O meSmO 6 coIocado em vota9aO que 6 aprovado por unanimidade. Esgotada a pauta do dia

passamos as explica96es pessoais. Fazendo uso da palavra a vereadora塑坦CumPrll11enta tOdos os

presentes e deixaしIm Carinhoso abra9O a tOdas a mしIlheres deste pais pela passagem do seしI dia・ Quanto a

nossa posi印sobl・e O Pr函O da cria印de cargo de mec含nico qし一erO dizer qし一e n6s achamos importante’

mas antes tem qし一e terし皿a Oficina montada pal・a dar condi96es de tl.abalho’CaSO COntralio e s6

desperdicio de dinheiro・ Quanto ao pedido do conserto do ca19amentO POSSO dize岬e e VergOnhoso Ja

faz mais de um ano que foi tirado e ainda n銅i coIocado de volta. Em aparte a vereadol・a g土壁diz

qしIe Sem falar das estradas de Fol.mOSO e Linha do Moinho qしIe t鉦m caus. Antes diziam qしIe n紬11ha

maquinas e agora? O que esta faltando? Dinhe11・O? FazendoしISO da palavra o Senhor Presidente

cumprimenta todos os pl・eSenteS e Pl・1nCIPalmente todas as mulhel・eS deste pais e dizer da importancla que

ele l.ePleSe11ta e tOdos os setol・eS da sociedade・ QしIel・O dizer qしIe furontl.a O Pl.函O POrqし一e me infinei e

para se mo-1tar O minimo de estrutura de uma oficina precisa de R$ 150・000,00, a16m de saber que qし1e111

tem curso especializado ngivai trabalhar pol・ um Sa臨que estfro oferecendo Trazer algu全m qし一e nrfe

especiallZado pode coIocar a vida de pessoas em l.1SCO Se n描ZerしIm trabalho bem feito. Nada malS

havendo a tl・atar O Senhol・ Presidente agradece a presen亨a de todos e declara encerrada esta sess肴O e eu上　・」〈,__(_、+( (〔〔㍉nn′」′〕

secret各rlO lavrel a PreSente ata Clue aP6s lida e achada conforme sera devldZ
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