Ata 06/2018
Aos nove dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às dezoito horas, na Sede da
Câmara de Vereadores de Bozano, realizou-se a sexta 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 a Vereadora vânia 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° 27, de 03 de abril de 2018, do vereador
Mauricio José Vianna, ao Srº Nilto Gottems, Secretário de Obras,
parabenizando-o pelo excelente trabalho realizado na conservação das estradas do
nosso município; Ofício expedido n° 28, de 03 de abril de 2018, do vereador
Mauricio José Vianna, ao Srª Gabrieli Bonfada, do Departamento do Meio
Ambiente, parabenizando-a pelo excelente trabalho desenvolvido no município;
Requerimento nº 05, dos Vereadores Mauricio José Vianna, Cezar Valmir
Copetti e Vania Martins Albrecht, requerendo a concessão de 4 (quatro) diárias,
bem como o valor da inscrição, para participar do Curso: O PAPEL DO ASSESSOR,
VEREADOR NA GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, ORATÓRIA, ATENDIMENTO AO
PÚBLICO, CUIDADOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDO/PROMOÇÃO
PESSOAL E ASSESSORIA DE IMPRENSA, promovido pela INLEGIS, nos dias 24
à 27 de abril de 2018, em Porto Alegre/RS, conforme a programação anexa, bem
como reuniões nos gabinetes dos Deputados; Comunicado nº 02/2018, do
Vereador Rodrigo de Lima Batista, comunicando o afastamento do cargo de
vereador a partir do dia 11 de abril, para tratar de assuntos particulares em
conformidade com o artigo 59 do regimento interno; Balancete de março; No
Pequeno Expediente não houve manifestação. No Grande Expediente não houve
manifestação. Passou-se para o Intervalo Regimental. Reaberta a Sessão, na
Ordem do Dia, foram votadas as seguintes matérias: Requerimento nº 05, com
discussão, sendo que o vereador Elton questionou a quantidade de diárias, sendo
esclarecido pelo Presidente que haverá 4 pernoites em Porto Alegre, sendo que
saída será no dia 23 as 19 horas, e retorno no dia 27 as 18 horas, para realização
de audiências no dia 24 pela parte da manhã, sendo aprovado por unanimidade.
Passou-se para Explicações Pessoais, não houve manifestação. O Presidente
parabenizou o colega João pelo transcurso de seu aniversário, no dia 30 de março.
Por fim o presidente agradeceu a presença de todos, informou que a próxima
Sessão Ordinária será na terça-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.

