Ata 21/2018
Aos vinte e três 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 primeira
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 n°
42, de 20 de julho de 2018, que “Autoriza o poder executivo a abrir credito
adicional especial e dá outras providencias”; Indicação n° 15/2018, de 23 de
julho de 2018, do Vereador Elvio Luis Meincke, indicando ao Poder Executivo,
dentro das possibilidades financeiras do município, que seja realizado a
perfuração de um poço artesiano na propriedade de José Wilson Sandri; Oficio
expedido nº 62, de 19 de julho de 2018, do Vereador Maurício José Vianna, ao
deputado Ernani Polo, parabenizando-o pelo empenho para liberação do
convênio entre o município de Bozano e o Estado do Rio Grande do Sul, para
pavimentação poliédrica, na rodovia que liga o município de Bozano à
comunidade de Santa Lúcia; Oficio expedido nº 63, de 19 de julho de 2018, do
Vereador

Maurício

José

Vianna,

ao

deputado

Pedro

Westphalen,

parabenizando-o pelo empenho para liberação do convênio entre o município de
Bozano e o Estado do Rio Grande do Sul, para pavimentação poliédrica, na
rodovia que liga o município de Bozano à comunidade de Santa Lúcia; A 17°
Coordenadoria Regional de Saúde convida para o “Lançamento e Adesão
da 3° Fase da Planificação da Atenção à Saúde no Rio Grande do Sul”, a
ser realizada no dia 31 de julho de 2018, as 17 horas no 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, não havia matérias a serem votadas:
Passou-se para Explicações Pessoais, não houve manifestação. 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.

