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O legislativo Iraiense esteve reunido em sessão ordinária no dia 08 de agosto de 2016,
quando deliberou sobre os seguintes assuntos:

Aprovou por unanimidade a Moção nº013/2016, de autoriaÂ

de todos os vereadores, propondo VOTO DE PESAR, a família Schnell, pelo passamento de
Erni Schnell, falecido no dia 04 de agosto de 2016.

Aprovou por unanimidade a Moção nº014/2016, de autoria de todos os vereadores,
propondo VOTO DE PESAR, a família Bortoluzzi, pelo passamento de Alziro Bortoluzzi,
falecido no dia 06 de agosto de 2016.

Requerimento nº026/2016, de autoria do Vereador Celso Luiz Schenal, requerendo ao
Executivo Municipal, que dentro das possibilidades e quando a água baixar, possa ser feita
uma limpeza na barragem da Fonte Fria.

Indicação nº068/2016, de autoriqa do Vereador Paulo Martins, indicando ao Executivo
Municipal, que veja a possibilidade de arrumar as entradas das propriedades do interior e que
faça patrolamento e cascalhamento nas mesmas.

Indicação nº069/2016, de autoria do Vereador Paulo Martins, indicando ao Executivo
Municipal, que faça patrolamento na Linha Galvão na Vila Salete e cascalhamento na
propriedade do Senhor Antonio Giotti.

Indicação nº070/2016, de autoria do Vereador Gilson Conzatti, indicando ao Executivo
Municipal, para que faça patrolamento e cascalhamento na rua em acesso a BR 386 Km 06
fundos, e que seja feita a entrada para a residencia do senhor Romeu Kunz.
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A próxima sessão ordinária será realizada no dia 22 de agosto de 2016 às 18:00 horas, na
sala de sessões da Câmara de Vereadores de Iraí.

Participaram da sessão os vereadores: Paulo Martins (presidente), Esequiel Tonial, Celso
Luiz Schenal, Fabio Rodrigo Schnell, Volmir Diotti, Luiz Jose Lisaki, Gilson Conzatti, Lourdes
Elena Soares Schneider e Paulo Adriano Rodrigues.
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