Ata 25/2018
Aos vinte 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 quinta 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 Deivis 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
05, de 09 de agosto de 2018, do Legislativo, que “Denomina Via Pública da
Cidade de Bozano”; Projeto de lei nº 44, de 20 de agosto de 2018, do Executivo,
que “Institui a “Semana Municipal educando para o trânsito” e dá outras
providências”; Oficio expedido nº 66, de 10 de agosto de 2018, do Vereador
Cezar Valmir Copetti, ao Engenheiro do DNIT de Cruz Alta, Sr. Luiz Augusto
Bassani, solicitando melhorias na sinalização na BR 285, no trajeto que vai de
Bozano à Ijuí, tal como pinturas e colocação de tachões refletivos; Oficio
expedido nº 67, de 10 de agosto de 2018, do Vereador Cezar Valmir Copetti, ao
Superintendente do DNIT de Porto Alegre, Sr. Delmar Pelegrini Filho, solicitando
melhorias na sinalização na BR 285, no trajeto que vai de Bozano à Ijuí, tal como
pinturas e colocação de tachões refletivos; Oficio expedido nº 69, de 14 de
agosto de 2018, do Vereador Maurício José Vianna, a EMATER de Bozano,
parabenizando pela organização e sucesso do 12° Concurso do Vinho Artesanal
de Bozano; Oficio expedido nº 70, de 14 de agosto de 2018, do Vereador
Maurício José Vianna, ao Prefeito Municipal de Bozano, Sr. Ernesto Natal
Nicoletti, parabenizando pela organização e sucesso do 12° Concurso do Vinho
Artesanal de Bozano; Convite da Câmara Municipal de Bozano convida para a
palestra: “DROGAS: uma guerra perdida”, ministrada pelo 1° Tenente da
Brigada Militar, Sr. Cleomar Maciel, que será realizada dia 23 de agosto, as 8
horas da manhã, no Auditório da Câmara de Vereadores; Convite da Escola
Estadual de Ensino Médio Dr. Bozano convida para a IV MOSTRA CIENTÍFICA,
que será realizada nas dependências da mesma, no dia 24/08/2018 das 9hs às
11h30min e 13hs às 16hs (em caso de chuva fica transferido para o dia
28/08/2018, mesmo local e horário). Ainda, haverá almoço ao meio dia no CTG
Passo do Bozano. 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. O
presidente reiterou o convite para palestra sobre as drogas, no dia 23 de agosto,
nas dependências da Câmara de Vereadores. 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.

