Ata 20/2018
Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às dezoito horas, na
Sede da Câmara de Vereadores de Bozano, realizou-se a vigésima 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 Cezar 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: O Presidente do
Conselho Regional de Desenvolvimento do Noroeste Colonial COREDE-NORC,
no uso das atribuições legais, convoca os membros em Geral, para participarem
de reunião a ser realizada, no dia 17 de julho de 2018, com início às 14h30min,
tendo como local a sala 100 do centro de Eventos da UNIJUI. 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 41, com
parecer favorável das comissões, sem discussão, sendo aprovado por
unanimidade; Balancete de junho, sem discussão, sendo aprovado por
unanimidade. Passou-se para Explicações Pessoais, houve manifestação do
Vereador Maurício, o qual realizou o relatório do curso participado no última
semana na UVERGS, juntamente como o Vereador Aldemir Paulo Stochero,
enfantizando os principais pontos do curso. Registrou ainda, que na última
semana houve a assinatura do convênio entre o município de Bozano e o Estado
do Rio Grande do Sul, para pavimentação de mais um trecho na estrada que liga
a sede do município e a comunidade de Santa Lúcia. Manifestou ainda, sobre o
requerimento nº 10 dos Vereadores Elvio e Clovis, relativo ao pedido de cópias
do Balancete, sendo que as cópias já foram disponibilizadas, demostrando
transparência nas contas do Legislativo. 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.

