Ata 18/2018
Aos dois dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às dezoito horas, na Sede
da Câmara de Vereadores de Bozano, realizou-se a décima oitava 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 39, de 27 de junho de 2018, que “Autoriza a
prorrogação de contrato temporário de médico, de que trata a Lei Municipal n°
995, de 11 de julho de 2017”; Comunicado nº 18, de 26 de junho de 2018, do
Vereador Aldemir Paulo Stochero, comunicando o retorno a sua vaga a partir do
dia 01 de julho de 2018; Indicação n° 13/2018, de 26 de junho de 2018, da
Vereadora Vânia Martins Albrecht, indicando ao Poder Executivo, dentro das
possibilidades financeiras do município a construção de um pórtico na entrada
da cidade e melhorar a identificação nos demais acessos do município;
Indicação n° 14/2018, de 26 de junho de 2018, da Vereadora Vânia Martins
Albrecht, indicando ao Poder Executivo, dentro das possibilidades financeiras do
município um espaço com cobertura no pátio da creche da EMEI; Requerimento
nº 09, dos Vereadores Aldemir Paulo Stochero e Maurício José Vianna,
requerendo a concessão de 3 diárias, bem como o valor da inscrição, para
participar do Curso: 89º Seminário de Capacitação e Gestão Pública
Contemporânea, promovido pela UVERGS, nos dias 10, 11, 12 e 13 de julho 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 37, com
parecer favorável das comissões, sem discussão, sendo aprovado por
unanimidade; Requerimento nº 09, sem discussão, sendo aprovado pela
maioria voto contrário do Vereador Clóvis. Passou-se para Explicações
Pessoais, houve manifestação do vereador Paulo, o qual realizou o relatório do
último curso participado por ele e pelo colega Cezar. 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.

