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Aos onze dias do mes de ju血o de do主s mil e dezoito, reun正se ordinariamente na sala de sess6es da

C含mara municipal de vereadores, O Poder Legislativo Franciscano, ds dezenove horas, SOb a presidencia

do vereador Jo肴o Ewalde Sc軸osser, Sendo secretariado pelo vereador Carlos Fantinel. Constando a

PreSen9a de todos os vereadores e, POrtanto, havendo n。mero reglmental, O Senhor Presidente invoca a

PrOte9急O Divina para esta casa, declara aberta a sessfo e coIoca em discuss奮o a ata da sess肴o anterior.

Nada havendo a ressalvar o Senhor Presidente coIoca a mesma em vota9aO que fol aprovada por

u脚王m王dade. Neste momento o se血or Presidente diz qLie temOS fla Pa舶do d壬a O摘q細めL加ce

脇的s祝勅脇c癌Continuando com os tral)alhos o Se血or Presidente diz que temos a presen9a da

Enga Laura Hermes que vem trazer maiores esclarecimentos em rela9肴O aO Pr直o de expansao urbana.

Fazendo uso da palavra a Sra. ±聖堂diz qしIe em rela9肴O aO PrQjeto estamos solicitando a fra9fo de teFTaS

menOreS Para COnStru9各O neStaS areas solicitadas passando de 500m2 para 360m2, Para que OS terrenos

POSSam南uma testada脚or, SOlicitados pelos proprjetanos destas deas工sto 6 basica唯ute o q葛1e O

Pr加to apresenta・ Fazendo uso da palavra a vereadora埋垂聖Pede se 6 possivel passar para zona皿al a

Av宜血a Grande? Em resposta a sra. ±連理diz que se for muito burocratieo ao menos que s印m

reduzidas as aliquotas de impostos. Depois de discutido o pr直o e tendo o parecer favorivel da comiss轡o

de obras e serv19OS P。bllCOS O meSmO 6 coIocado em vota9aO que 6 aprovado por unanimidade Logo

霊露盤諾諾蒜慧露盤発議詳籍霊a藷
Ieitura e nada havendo a ressalvar o mesmo 6 colocado em vota9aO que 6 aprovado por unanimidade.

Esgotada a pauta do dra passamos as explica96es pessoais. Fazendo uso da palavra o vereador塑

PreSidente desfa Casa, dir que em rela9急O aO Pedido que fiz muitas pessoas reclamam do mau cheiro,

Principalmente a tard血a quando vao at6 o Iocal tomar chimarr各o. Tamb6m trago a notic土a de que o

Hospital Regional de S軸a REa inaugrirou O SetOr de c盆rdiofogia que ir細ender tode a regifc

desafogando a procura no HUSM・ Fazendo uso da palavra o vereador CarIos AIberto cu皿prlmenta todos

OS PreSenteS e dir que houve uma certa polemica na cidade por ocasifro do pronunciamento do Sr. S6rgio

Tessele aqul na Trlb皿a Algumas pessoas reclamaram que n肴o foram convldadas, POr6m aqueles que

eStaVam PreSenteS foram convidados pelo Sr. Sergro. Em aparte o vereador塾昼型ig dir que como e

dificil de l血com nossa gente. pessoas sem saber o assunto tratadoj細resentam reclamac6es. As vezes

VOC台Simplesmente saindo de pe加ajuda mais. Numa reuniao da Associa9肴O Comercial ja havia fomado

um Conse皿o de DesenvoIvinento de Dona Francisca. N急o dfrom malS Para PenSar, que dira fah Diga

a eStas PeSSOaS que Se qulSerem givdar que procurem a Giana Leonardi" Sabemos que tem muitas pessoas

que podem colaboran Ningu6m definiu nada ainda. Fazendo uso da palavra a vereadora塾墾dir que

qllem quiser fazer uso da Tr血na 6 s6 solicitar autoriza9急O Para O PreSidente e tera o direito de convidar

quem e工e qu主ser. Falendo uso da pafavra o Senhor Presidente diz que quande o sergio me了igou para

falar na sessfro ele n奮o disse o assunto e atさeu estava na expectat工va para ver o que e]e ina細ar.

Novamente com a palavra o vereador CarIos AIberto diz que nfro tem mais o que falar porque os colegas

j各disseram tudo. Ninguem a fazer uso da palavra o senhor Presidente Agradece a presen9a de todos e

declara encerrada esta sessfro e eu secretalo lavrei a presente ata que ap6s lida e achada confome ser各

島Ⅴ妃a捌e癌e a譲亜親a.


