Ata 15/2018
Aos onze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às dezoito horas, na Sede
da Câmara de Vereadores de Bozano, realizou-se a décima quinta 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: Projeto de lei nº
28/2018, de 11 de junho de 2018, que “Autoriza o Poder Executivo municipal de
Bozano- RS, a firmar convenio com o Estado do Rio Grande do Sul, através de
Secretaria Estadual da fazenda para a realização de sorteio do programa nota
fiscal gaúcha e da outras providencias”; Projeto de lei nº 29/2018, de 11 de
junho de 2018, que “Institui o programa municipal de educação fiscal do
município de Bozano e dá outras providências”; Requerimento nº 07, de 08 de
junho de 2018, da Vereadora Vânia Martins Albrecht, requerendo a
convocação da Secretária de Saúde, Senhora Sandra Raquel Ceccato, para
prestar esclarecimentos sobre os procedimentos de acolhimento e atendimentos
realizados no Posto de Saúde, que está sob sua responsabilidade; Indicação n°
09/2018, de 08 de junho de 2018, da Vereadora Vânia Martins Albrecht,
indicando ao Poder Executivo, dentro das possibilidades financeiras do
município que seja criado um espaço no Posto de Saúde do município para
acolhimento das crianças que frequentam o estabelecimento, com o objetivo de
entreter o público infantil durante a espera ao atendimento, além de contribuir
com a ludicidade, prática importante para o desenvolvimento físico, mental e
social; Convite da Escola Estadual São Pio X, convidando os Vereadores para
participar do Arraiá de São João, a ser realizado no dia 22 de junho de 2018, as
19 horas, no Salão Comunitário da Vila Salto. No Pequeno Expediente não
houve manifestação. No Grande Expediente houve manifestação da vereadora
Vânia, a qual cumprimentou os presentes, defendeu sua indicação para criação
da brinquedoteca, junto a secretária de saúde. Passou-se para o Intervalo
Regimental. Reaberta a Sessão, na Ordem do Dia, foram votadas as seguintes
matérias: Projeto de lei nº 27, com parecer favorável das comissões, sem
discussão, sendo aprovado por unanimidade; Passou-se para Explicações
Pessoais, não houve manifestação. O presidente agradeceu a presença do
assessor do Deputado Afonso Hamm, Srº RenatoToniazo, informou que no
próximo mês será feita a entrega de equipamentos para secretaria de agricultura,
através de emenda parlamentar do Deputado Afonso Hamm. Registrou ainda,
que vem acompanhando a recuperação da Rodovia BR 285, e que continuará
cobrando providências na garantia do serviço. Registrou ainda, que solicitou
junto ao Governo do Estado, briquendos para Creche municipal, em caso de
contemplação, poderá ser alocado uma parte para criação da brinquedoteca, se
o Executivo assim entender necessário. 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.

