
SESSÅo oRDINÅRIA N.O 844/2018

Aos vinte e seis dias do m合s de mar90 de dois mil e dezoito, reuniu-Se Ordinariamente na sala de sess6es

da c含mara municipaI de vereadores, O Poder Legislativo Franciscano, aSOdezenove horas, SOb a

PreSidencia do vereador Joao Ewaldo SchIosser, Sendo secretariado pelo vereador Carlos Fantine上

Constando a presen亨a de todos os vereadores e, POrtantO, havendo n血erO reglmental, O Senhor

Presidente invoca a prote9奮O Divina para esta Casa, declara abefta a sess各o e coIoca em discuss各o a ata da

SeSS肴O anterior. Nada havendo a ressaIvar o Senhor Presidente coIoca a mesma em vota9肴O que foi

aprovada por unanimidade・ Neste momento o Senhor Presidente diz que temos na pauta do dia OI Prqieio

de Lei e OI Pedido de hぴbrmafβo・ Continuando com os trabalhos o Senhor Presidente pede ao secretdrio

que fa9a a leitura da mensagem nO 20/2018 e do Proieto de Lei nO. 22/2018 que autoriza a criafdo do
FUNDO cわ/読)SO. Feita a leitura e nada havendo a ressalvar o Senhor Presidente coIoca o mesmo em

VOta9わque e aprovado por unanimidade・ Em seguida o Senhor Presidente pede ao secret鉦o que fa9a a

leitura do Pedido de Informacao nO O3/2018 de autoria do vereador Jofb E. Schlosser. Esgotada a pauta

do dia passamos as exp=ca96es pessoais. Fazendo uso da palavra a vereadora型i型iCumPrimenta todos

OS PreSenteS e Parabeniza a comunidade de Pinhalzinho pela excelente festa realizada em honra aos

M症ires Pe. Manoel e Coroinha Adflio. Aproveito para dizer que a estrada da Sanga Funda at5 a

localidade de Pinhalzinho est各parecida com estrada de ro9a・ O ca19amentO na Linha Grande continua do

mesmo jeito. Parada de 6nibus nem da pra chegar porque o mato esta tomando conta. Quero tambem

deixal. a minha indigna9fo pela atitしIde tomada pela administra9肴O em rela9fo ao nosso coIega Joわque

foi reman匂ado da secl.etaria da sande para a sec「etaria de obras. O 」〇着o traba帖a a mais de 20 anos como

motorista da sande com comprometimento e respo-1Sab出dade segundo coment鉦os de muitos munlCIPeS

O melhor motorista da prefeitura. Aivem um prefeito’em eXerCfcio, despreparado ou manlPulado por

PeSSOaS COm falta de moralidade e responsabi‖dade, e tOma uma atitude impensada que s6 trara pr匂uizos

Para a PrOPrla Prefeitura・ Esta na hora de nos unirmos parajuntos tra9ar metaS e enCOntrar SOlu96es para

OS Pl・Oblemas do munlCIPIO e Visar o desenvoIvimento para o bem de todos. Discursos bonitos n各o

l・eSOIvem nada, temOS que ter atitudes. A arrogancla e um mal que destr6i com o bom senso e esquecem

qlle eStfb =dando com ser humano. Em aparte a vereadora Carine diz que tem um ditado que diz負DG

poder # W励みでC t,erds q〃e Cle 6’二Persegu19aO e uma COisa muito feia. Fazendo uso da palavra o

Vereador Carlos Alberto FogIiarini cumprimenta todos os presentes e diz que ja鉦procurado pelo Pe.

Nereu por tr合s vezes onde o mesmo diz que nわconsegue dormir na sexta-feira a noite devido o excesso

de barulho na pra9a・ Na marcha dos vereadores n6s solicitamos mais efe宜vos da brigada militar que 5 o

que esta faltando para botar um pouco de ordem. Quero parabenizar a vereadora Eliane que conseguiu
し一ma emenda parlamentar para a aquisi9fb de um veiculo para o Conselho Tutelar. Fazendo uso da palavra

O Senhor Presidente cumprimenta todos os presentes e parabeniza a vereadora Eliane pela conquista do

CarrO Para O COnSelho tしItelar e agrade亨O aS SuaS Palavras defendendo a minha pessoa. Quel.O dizer que eu

n呑o tenho nada a perdel. Saindo da sande para as obras. Trabalhei 28 anos na secretaria da sande sempre

atendendo da melhor forma possivel sem olhar a cor partidatia e nem a condi9aO SOCial. Se alguem tem

alguma coisa para falar nestes anos que鉦motorista da sande que venha aqui dizer para mim. Tambさm

entendo da mesma maneira que a vereadora Carine’eSta atitude 6 uma persegu19aO POlftica. Me

entregaram a portaria e pediram para eu assinar e eu nわasslneI, naO PreCiso assinar. Podem me colocar

Onde quiserem. Eu vou trabalhar com a mesma dedica9aO Onde for preciso. Agrade9O a Vereadora pelas

Palavras de apoio・ Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente agradece a presen9a de todos e declara

encerrada esta sessわe eu secret鉦o lavrei a presente ata que ap6s lida e achada conforme sera

devidamente assinada.
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