Ata 09/2018
Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às dezoito horas, na Sede
da Câmara de Vereadores de Bozano, realizou-se a nona 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 Elton 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 protocolado
n° 30, de 13 de abril de 2018, do vereador Mauricio José Vianna, ao Srº
Delmar Pelegrini Filho, Superintendente DNIT, pedindo providências no
sentido de fiscalizar e exigir garantia para a obra do trecho da BR 285,
principalmente que vai do município de Bozano até município de Ijuí; Ofício
protocolado n° 35, de 19 de abril de 2018, dos vereadores Mauricio José
Vianna, Cezar Valmir Copetti, Vânia Martins Albrecht e Alvir Pedro Schaffer,
ao Srº Afonso Hamm, Deputado federal, solicitar que seja destinado ao
município de Bozano uma emenda parlamentar no Ministério das Cidades para
construção de passeio público na área urbana; Ofício protocolado n° 37, de 19
de abril de 2018, do vereador Mauricio José Vianna, ao Srº Cezar Augusto
Schirmer, Secretário de Segurança Pública, reiterar o pedido feito no início do
ano, sobre a segurança pública no município de Bozano; Projeto de lei nº
19/2018, de 20 de abril de 2018, que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;
Projeto de lei nº 20/2018, de 30 de abril de 2018, que “AUTORIZA
CONTRATAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO”; Convocação nº
01/2018, dia 10 de maio, Presidente do COMUDE André Stochero, COMUDEConselho Municipal de Desenvolvimento de Bozano, convoca para Assembleia
Publica referente à consulta popular 2018/2019, realizar-se às 09:00 hs, na
Câmara Municipal de Vereadores de Bozano; Comunicado nº 10, de 27 de abril
de 2018, do Vereador Clovis Copetti, comunicando o retorno ao cargo de
Vereador a partir do dia 30 de abril de 2018; Comunicado nº 11, de 30 de abril
de 2018, do Vereador Aldemir Paulo Stochero, comunicando o afastamento do
cargo de Vereador, a partir do dia 01 de maio de 2018, para tratar de assuntos
particulares, pelo período de 60 dias. 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, não havia
matérias a serem votadas: Passou-se para Explicações Pessoais, houve
manifestação do Vereador Alvir, do qual cumprimentou os presentes, e realizou
o relatório da reunião, o qual participou no dia 25 de abril, promovido pelo
Sindicato Rural, alusivo aos 50 anos do Sindicato. O presidente agradeceu ao
colega Alvir por ter representado a câmara no referido evento. Realizou ainda o
relatório do curso participado por ele e pelos colegas Cezar e Vânia na última
semana. 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.

