Ata 12/2018
Aos vinte e um 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 segunda
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: Projeto de lei nº 24/2018, de 18 de maio de 2018, que “AUTORIZA
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO”;
Na próxima Sessão, no dia 28 de maio, às 17h00min, haverá a Apresentação das
Metas Fiscais do Município, referente ao 1º Quadrimestre de 2018; Na próxima
Sessão, no dia 28 de maio, às 17h15min, haverá a Apresentação do relatório de
saúde, referente ao 1º Quadrimestre de 2018; Indicação n° 08/2018, de 21 de

maio de 2018, do Vereador Elton Schwancke, indicando ao Poder Executivo,
dentro das possibilidades financeiras do município, que seja feita a troca de
lâmpadas queimadas da iluminação pública, tanto na cidade como no interior.
Também proceder melhorias na iluminação interna do Ginásio de Esporte
Municipal. No Pequeno Expediente não houve manifestação. No Grande
Expediente houve manifestação do Vereador Elton, o qual defendeu a sua
indicação, pois existe várias reclamações de lâmpadas queimadas na cidade e
nas localidades do interior. Passou-se para o Intervalo Regimental. Reaberta a
Sessão, na Ordem do Dia, foram votadas as seguintes matérias: Balancete
abril, sem discussão, sendo aprovado por unanimidade; Projeto de lei 22, com
parecer favorável das comissões, sem discussão, sendo aprovado por
unanimidade; Projeto de lei 23, com parecer favorável das comissões, sem
discussão, sendo aprovado por unanimidade. O presidente parabenizou o colega
Elvio, pelo transcurso de seu aniversário, que ocorrerá no dia vinte e quatro. 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.

