Ata 24/2018
Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dezoito horas, na Sede
da Câmara de Vereadores de Bozano, realizou-se a vigésima quarta 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 45, de 13 de agosto de 2018, do Executivo, que
“Autoriza o Executivo Municipal a Alienar Bens imóveis de seu domínio e dá
outras providências”; Convite do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e
Outros convidam Vossas Excelências para a Abertura Oficial da 41° Expointer,
a realizar-se às 15 horas do dia 25 de agosto de 2018, no Restaurante
Internacional do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio; Convite da
Patronagem do CTG Passo do Bozano convida os vereadores, para a chegada
da Chama Crioula, no dia 26 de agosto de 2018, a partir das 10 horas no CTG
Passo do Bozano. A mesma também convidada para o Desfile Cívico e
Farroupilha do município de Bozano, que se realizará no dia 08/09/2018, após o
Desfile haverá almoço comemorativo no CTG. Convida ainda para o jantar de
abertura da Semana Farroupilha no dia 13 de setembro as 20h30min; Indicação
n° 17/2018, de 07 de agosto de 2018, do Vereador Maurício José Vianna,
indicando ao Poder Executivo, dentro das possibilidades financeiras do
município, a colocação de iluminação pública no acesso da Linha 11; Indicação
n° 18/2018, de 13 de agosto de 2018, do Vereador Maurício José Vianna,
indicando ao Poder Executivo, dentro das possibilidades financeiras, a
colocação de placas indicativas de “Proibido colocar lixo” no terreno da Casa
Colonial; Requerimento nº 12, dos Vereadores Paulo Jair de Godoy e Vânia
Martins Albrecht, requerendo a concessão de 3 diárias, bem como o valor da
inscrição para participar do Curso: 92º Seminário de Capacitação e Gestão
Pública Contemporânea, promovido pela UVERGS, nos dias 21, 22, 23 e 24 de
Agosto 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: Balancete
Julho, sem discussão, sendo aprovado por unanimidade; Requerimento nº 12,
sem discussão, sendo aprovado por unanimidade. Passou-se para Explicações
Pessoais, houve manifestação do Vereador Elvio, o qual realizou o relatório do
curso participado por ele, e pelo colega Elton e Mauricio, relatando os principais
pontos do curso. Registrou ainda que realizou pedidos nas secretarias do
Estado, solicitando recursos para obras no município. Manifestou ainda que a
Brigada Militar de Bozano, será contemplada com um veículo para uso no
município, e que provavelmente a Brigada atenderá em turno integral no
município. Por fim registrou que através e programa do Estado, o município
poderá ter sistema de segurança por câmeras de Vigilância, por um custo muito
baixo.

O Presidente, manifestou também sobre alguns pontos do curso.

Registrou ainda, que realizará trabalho na área de telefonia para melhorar a
qualidade do serviço em nosso município. Manifestou sobre o convite do CTG,
para chegada da chama Criuola no dia 16 de agosto. Parabenizou os
organizadores e produtores do 12° Concurso Artesanal do Vinho, pelo Excelente
trabalho. Manifestou-se sobre as câmeras de segurança, sobre a existência de
projeto regional, através da AMUPLAN, em parceria com empresas, sendo que
já apresentou projeto no ano de 2008/2009. Registrou também, que já havia feito
pedido de mais uma viatura para Brigada Militar, para uso no município, e que
haverá mais um soldado no efetivo da Brigada em Bozano. 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.

