Ata 16/2018
Aos dezoito 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 sexta 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 Sidonia 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 30, de 12 de junho de 2018, que “Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras providencias”; Projeto de
lei nº 31, de 14 de junho de 2018, que “Autoriza o Poder Executivo a conceder
incentivo financeiro aos Servidores integrantes do bloco de atenção básica em
saúde”; Projeto de lei nº 32, de 14 de junho de 2018, “Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Adicional Especial e dá outras providências”; Projeto
de lei n° 33, de 15 de junho 2018, que “Autoriza o poder executivo a abrir crédito
adicional especial e dá outras providências”; Projeto de lei n° 34, de 15 de junho
de 2018, que “Autoriza o poder executivo a abrir crédito adicional especial e dá
outras providências”; Projeto de lei nº 35, de 18 de junho de 2018 que “Dá nova
redação aos artigos 14 e 15 da Lei Municipal 545/2009, revoga dispositivo que
menciona e dá outras providências; Oficio expedido nº 49, de 15 de junho de
2018, do Vereador Paulo Jair de Godoy, ao Gerente da Sicredi de Bozano, Srº
Fábio Bauer, parabenizando pelo Excelente trabalho desenvolvido junto ao
Banco nos últimos anos; Oficio expedido nº 51, de 18 de junho de 2018, do
Vereador Elvio Luis Meincke, ao Secretário de Estado de Segurança Pública/RS,
Srº Cezar Schirmer, solicitando uma nova viatura para a Brigada Militar de
Bozano; Indicação n° 10/2018, de 15 de junho de 2018, do Vereador Mauricio
José Vianna, indicando ao Poder Executivo, dentro das possibilidades
financeiras do município a colocação de iluminação pública no acesso da Linha
11, pois a falta de luminosidade do ambiente se torna perigoso o local, sendo
necessário também devido possuir residências no local, duas empresas do
município e estudantes que aguardam o ônibus durante a noite; Indicação n°
11/2018, de 15 de junho de 2018, da Vereadora Vânia Martins Albrecht,

indicando ao Poder Executivo, dentro das possibilidades financeiras do
município, requerer a realização de provas escritas para contratação em forma
de processos seletivos, tal procedimento possibilitará na contratação de
servidores públicos com maior qualificação o que acarretará em uma melhor
prestação de serviços dos edis para o município; Comunicado nº 17, de 14 de
junho, do Vereador Paulo Jair de Godoy comunicando o retorno a sua vaga no
Poder legislativo a partir do dia 15 de junho de 2018; Requerimento nº 08, dos
Vereadores Paulo Jair de Godoy e Cezar Valmir Copetti, requerendo a
concessão de 3 diárias, bem como o valor da inscrição, para participar do Curso:
88º Seminário de Capacitação e Gestão Pública Contemporânea, promovido
pela UVERGS, nos dias 26, 27, 28 e 29 de junho de 2018, em Porto Alegre/RS,
conforme a programação anexa. 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: Projeto de lei nº 28, com parecer favorável das comissões,
sem discussão, sendo aprovado por unanimidade; Projeto de lei nº 29, com
parecer favorável das comissões, sem discussão, sendo aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 08, sem discussão, sendo aprovado por
unanimidade. Passou-se para Explicações Pessoais, não houve manifestação.
O presidente se manifestou sobre a Emenda Parlamentar do Deputado Afonso
Hamm, para pavimentação poliédrica de mais um trecho na estrada da linha 11,
da qual foi autorizado o empenho. Manifestou-se ainda sobre o ofício do colega
Elvio, registrou que já havia solicitado o mesmo pedido, e que é importante
reforçar os pedidos. Registrou ainda, sobre a contemplação do município de um
trator, através de emenda parlamentar da bancada gaúcha e indicação do
Deputado Ernani Polo, solicitada pelo colega Paulo. Parabenizou o colega Elton,
pela liberação de emenda parlamentar Pompeu de Mattos. Parabenizou também
pela liberação da emenda do deputado Perondi, e Covati. 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.

