Ata 01/2018
Aos cinco dias do mês de março de dois mil e dezoito, às dezoito horas, na Sede da
Câmara de Vereadores de Bozano, realizou-se a primeira Sessão Ordinária do
segundo Período Legislativo da quinta Legislatura, sob a Presidência do Vereador
Mauricio José Vianna. O Presidente abriu a Sessão invocando a proteção de Deus,
e convidou o Vereador Deivis para fazer a leitura Bíblica. Em seguida, o Presidente
convidou a Vereadora Secretária Vânia para fazer a chamada nominal dos
Vereadores, com a presença da totalidade dos edis, realizada a leitura da Ata da
Sessão extraordinária, sem discussão, sendo aprovada por unanimidade, e a leitura
do Expediente do Dia, que constava das seguintes matérias: Ofício expedido n° 03,
de 08 de fevereiro de 2018, do vereador Mauricio José Vianna, ao Srº Cezar
Schirmer, Secretário de Segurança Pública, solicitando o aumento no efetivo da
Brigada Militar em Bozano, bem como a liberação de um veículo novo para uso da
Brigada em Bozano; Ofício expedido n° 04, de 11 de janeiro de 2018, do
vereador Mauricio José Vianna, ao Srº Edilson Della Flora Goes, Major da
Brigada, solicitando o aumento no efetivo da Brigada Militar em Bozano, bem como
a liberação de um veículo novo para uso da Brigada em Bozano; Ofício expedido
n° 08, de 20 de fevereiro de 2018, do vereador Paulo Jair de Godoy, ao Srº
Hiratan Pinheiro da Silva, superintendente DNIT, Porto Alegre, solicitando
melhorias e, poda das árvores as margens da Rodovia BR 285, no trecho entre os
municípios de Ijuí, Bozano e Panambi; Ofício expedido n° 09, de 20 de fevereiro
de 2018, do vereador Paulo Jair de Godoy, ao Srº Hiratan Pinheiro Da Silva,
superintendente DNIT, Porto Alegre, solicitando a continuidade das obras de
melhoria na BR 285, entre os municípios de Ijuí até Panambi, com construção de 3ª
pista em alguns trechos da rodovia; Ofício expedido n° 10, de 20 de fevereiro de
2018 do vereador Paulo Jair de Godoy, ao Srº Prefeito Municipal, solicitando a
possibilidade de conceder incentivo aos servidores integrantes do bloco de atenção
básica de saúde, recurso oriundo do Ministério da Saúde, programa de melhorias,
de acessos e da qualidade da atenção básica. PMAQ-AB, benefício esse já
concedido no ano de 2017; Ofício expedido n° 14 e 15, de 05 de março de 2018,
do vereador Maurício José Vianna, para o senhor Hiratan Pinheiro da Silva
superintendente do DNIT Porto Alegre/RS e para o Engenheiro Luiz Augusto
Bassani, DNIT Cruz Alta, solicitando que sejam tomadas providências no sentido
de fiscalizar a obra do trecho da BR 285, recentemente recapeada; Ofício recebido
01/2018, do Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Irrigação,
Deputado Ernani Polo, informando a contemplação um de trator 4x4 100cv para o
município de Bozano, através do ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; Projeto de Lei nº. 05, do Executivo, de 01 de fevereiro de 2018, que
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras
providências”; Projeto de Lei nº. 06, do Executivo, de 19 de fevereiro de 2018, que
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras
providências”; Projeto de Lei nº. 07, do Executivo, de 19 de fevereiro de 2018, que
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras
providências”; Projeto de Lei nº. 08, do Executivo, de 22 de fevereiro de 2018, que

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras
providências”; Projeto de Lei nº. 09, do Executivo, de 27 de fevereiro de 2018, que
“Autoriza contratação temporária de excepcional interesse público”; Projeto de Lei
nº. 10, do Executivo, de 01 de março de 2018, que “Autoriza o Poder Executivo
Municipal a celebrar convênio com o DAER – Departamento Autônomo de Estradas
de Rodagem e dá outras providências”; Projeto de Lei nº. 11, do Executivo, de 01
de março de 2018, QUE “AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR
CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE PEJUÇARA, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE
TRANSPORTE ESCOLAR”; PROJETO DE RESOLUÇÃO n°.01, de 22 de janeiro de
2018, que “Autoriza o poder legislativo a divulgar as matérias pertinentes nos meios
de comunicação que menciona e dá outras providencias”; Projeto De Resolução n°
02, de 22 de janeiro de 2018, que “Autoriza o Poder Legislativo filiar-se junto à União
dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS”; Balancete de dezembro de
2017; Balancete de janeiro de 2018; Balancete de fevereiro de 2018; CONVITE
do Encontro Intermunicipal das trabalhadoras rurais de Ijuí, Coronel Barros e
Bozano - Dia Internacional da Mulher - 07/03/2018; Comunicado nº 01/2018 do
Vereador Paulo Jair de Godoy, comunicando o afastamento do cargo de Vereador
a partir do dia 12/03/2018, para tratar de assuntos particulares. Ficou definido ainda
as comissões e lideres e vice-líderes da Câmara de Vereadores para o ano de 2018
assim definido, COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA: Presidente: Vereador
Aldemir Paulo Stochero – PP; Vice-Presidente: Vereador CEZAR VALMIR COPETTI
– PP; Relator: Vereador ELVIO LUIS MEINCKE – MDB. COMISSÃO DE FINANÇAS
E ORÇAMENTO: Presidente: Vereador DEIVIS RICARDO BUZETTO – PP; VicePresidente: Vereador ELTON SCHWANCKE – PDT; Relatora: Vereadora VÂNIA
MARTINS ALBRECHT; Líderes: PP – DEIVIS RICARDO BUZETTO; PDT - ELTON
SCHWANCKE;
MDB
–
ELVIO
LUIS
MEINCKE.
Vice-Líderes:
MDB – Vereador CLOVIS COPETTI; PP – Vereador CEZAR VALMIR COPETTI. No
Pequeno Expediente não houve manifestação. No Grande Expediente também
não houve manifestação. Passou-se para o Intervalo Regimental. Reaberta a
Sessão, na Ordem do Dia, foram votadas as seguintes matérias: Projeto de lei nº
09, com parecer favorável das comissões, sem discussão, sendo aprovado por
unanimidade; Projeto de lei nº 10, com parecer favorável das comissões, sem
discussão, sendo aprovado por unanimidade. Passou-se para Explicações
Pessoais, houve manifestação do presidente, o qual desejou sucesso a todos os
vereadores no ano de 2018, parabenizou os colegas Clovis, pelo transcurso de seu
aniversário no dia 05 de fevereiro e colega Paulo no dia 10 de fevereiro. Registrou
as atividades realizadas na Câmara durante o recesso. Registrou ainda que a mesa
diretora esteve em Porto Alegre em Evento da UVERGS, realizando ainda pedido ao
Deputado Afonso Hamm de uma emenda Parlamentar. Registrou ainda que foi
realizado reformas na Câmara durante o recesso. Parabenizou a colega Vânia pelo
transcurso do dia da mulher. Por fim o Presidente agradeceu a presença de todos,
informou que a próxima Sessão Ordinária será na segunda-feira, às dezoito horas, e
encerrou a presente Sessão, da qual se lavrou-se a presente ata que, depois de
aprovada, será assinada pelo Presidente e Secretário desta Casa.

