Ata 04/2018
Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dezoito, às dezoito horas, na
Sede da Câmara de Vereadores de Bozano, realizou-se a quarta 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, cumprimentou os vereadores e os presentes e convidou o Vereador João
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 anterior, sem discussão,
sendo aprovada por unanimidade, e a leitura do Expediente do Dia, que constava
das seguintes matérias: Ofício expedido n° 22, de 23 de março de 2018, do
vereador Mauricio José Vianna, ao Srº Iloir de Pauli, cumprimentando-o pelo
vitória da sua chapa, para mais 4 anos a presidência da CERILUZ; Ofício Recebido
n° 0484/2018 do Deputado Afonso Hamm, indicando emenda para o município de
Bozano – Orçamento Geral da União 2018 (OGU), no valor de R$ 260.000,00, para
que seja feita a aplicação de recursos financeiros em infraestrutura turística no
município; PROJETO DE LEI Nº. 15, do Executivo, de 23 de março de 2018, que “Dispõe
sobre o parcelamento de credito municipais”; PROJETO DE LEI Nº. 16, do Executivo, de 23
de março de 2018, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dá
outras providências”; Comunicado nº 03/2018 do Vereador Clóvis Copetti, comunicando o
afastamento do cargo de Vereador a partir do dia 23/03/2018, para tratar de assuntos
particulares. No Pequeno Expediente não houve manifestação. No Grande

Expediente houve manifestação do vereador Elton, deu as boas vindas ao colega
João, que assume uma cadeira na câmara hoje. Realizou o relatório do curso
participado na última semana. Passou-se para o Intervalo Regimental. Reaberta a
Sessão, na Ordem do Dia, foram votadas as seguintes matérias: Projeto de lei nº
16, com parecer favorável das comissões, sem discussão, sendo aprovado por
unanimidade. Passou-se para Explicações Pessoais, não houve manifestação. O
Presidente agradeceu a presença do Assessor do Deputado Afonso Hamm, Renato
Tomiazzi, sendo que esse informou liberação de uma emenda parlamentar, para o
calçamento da estrada que dá acesso a comunidade de Rincão dos letos. Deu as
boas vindas ao Vereador João, o qual a assume uma cadeira hoje na câmara de
Vereadores. Ainda desejou uma feliz pascoa a todos. 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.

