Ata 13/2018
Aos vinte e oito 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 terceira
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 Deivis 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. 25, do Executivo, de 28 de maio de 2018, que “Autoriza firmar termo de
parceria para fins de subsidiar o transporte escolar de estudantes de nível médio
e universitário para o ano de 2018”; PROJETO DE LEI nº. 26, do Executivo, de
28 de maio de 2018, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional
Especial e dá outras providências”; Ofício expedido n° 42, de 15 de maio de
2018, do vereador Mauricio José Vianna, ao Srº Delmar Pelegrini Filho,
cumprimentando-o e agradecendo por ter atendido a reivindicação do oficio
30/2018 e solicitando uma atenção especial no trajeto que vai de Bozano à
Panambi; Moção de apoio nº 01, de 24 de maio de 2018, da Vereadora Vânia
Martins Albrecht, manifestando apoio a Greve dos caminhoneiros. 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 da Vereadora Vânia,
cumprimentou os presentes, manifestou-se sobre a greve dos caminhoneiros,
manifestando total apoio as reivindicações da classe. Houve também
manifestação do Vereador Mauricio, o qual realizou relatório do curso participado
por ele, e pelo vereador Elton. Manifestou ainda sobre o orçamento do Poder
Legislativo, e sugeriu a necessidade de que o orçamento seja fixado em sete
por cento, conforme determina a lei, para posterior devolução do valor, mas com
a destinação do valor para um projeto, mediante acordo com o Poder Executivo.
Manifestou ainda apoio a greve dos caminhoeiros. Registrou ainda que no dia
primeiro de junho, será ponto facultativo no município e por isso não haverá
expediente na Câmara. Parabenizou a Vereadora Fernanda pelo transcurso de
seu aniversário no dia 04 de maio. 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.

