Ata 11/2018
Aos catorze dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às dezoito horas, na
Sede da Câmara de Vereadores de Bozano, realizou-se a décima 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, cumprimentou os vereadores e os presentes e
convidou o Vereador Cezar 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: Projeto de lei nº
22/2018, de 09 de maio de 2018, que “AUTORIZA CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL POR PRAZO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO”; Projeto de lei nº 23/2018, de 09 de maio de 2018, que “AUTORIZA
CONTRATAÇÃO

DE

PESSOAL

POR

PRAZO

DETERMINADO

DE

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO”; Requerimento nº 06 de 11 de maio
de 2018, dos vereadores Mauricio José Vianna, Elton Schwancke,
requerendo a concessão de 3 (Três) diárias, bem como o valor da inscrição,
para participar do Curso: 86º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO E GESTÃO
PÚBLICA CONTEMPORÂNEA, promovido pela UVERGS, nos dias 22 à 25 de
maio de 2018, em Porto Alegre/RS, conforme a programação anexa; Indicação
n° 07/2018, de 14 de maio de 2018, do Vereador Maurício José Vianna e Cezar
Valmir Copetti, indicando ao Poder Executivo, dentro das possibilidades
financeiras do município, que seja realizado a perfuração de um poço artesiano
no Rincão dos Thomé; Balancete abril. 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 06, sem discussão, sendo aprovado pela
maioria, voto contrário do vereador Clovis. Passou-se para Explicações
Pessoais, houve manifestação, pelo Presidente, onde registrou que prestou
depoimento junto a delegacia, sobre a placa de acesso, junto a BR 285, ao
Rincão dos Padoins, onde foi arrancada. Por fim o presidente agradeceu a
presença de todos, informou que a próxima Sessão Ordinária será na segundafeira, 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.

