Ata 26/2018
Aos vinte e sete 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 sexta
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: Projeto de lei nº
46, do Executivo, de 27 de agosto de 2018, que “Altera a Lei Municipal 410/07 e
inclui medidas ao perímetro urbano do município de Bozano”; Projeto de lei nº
47, do Executivo, de 27 de agosto de 2018, que “Altera a Lei Municipal 972/2017
e dá outras providências”; Oficio expedido nº 71, de 24 de agosto de 2018, do
Vereador Maurício José Vianna, ao Comandante do 27° GAC, Sr. Gerson
Ricardo Parzianello, parabenizando os membros do Grupo pelo transcurso do
Dia do Soldado; Oficio expedido nº 72, de 23 de agosto de 2018, do Vereador
Mauricio José Vianna, ao 1° Tenente da Brigada Militar, Sr. Cleomar Maciel,
parabenizando pelo desempenho na palestra “DROGAS: uma guerra perdida”,
apresentada para os alunos do Ensino Médio da Escola Dr. Bozano, e agradecer
pela disponibilidade de apresentar sobre o assunto. No Pequeno Expediente
não houve manifestação. No Grande Expediente houve manifestação do
Vereador Paulo, o qual manifestou favorável aos projetos de lei que irão a
votação no dia hoje, e realizou o relatório do curso participado por ele e pela
colega Vânia na última semana, enfatizando os principais pontos do curso.
Houve manifestação da Vereadora Vânia, a qual da mesma forma enfatizou os
principais pontos do curso. Passou-se para o Intervalo Regimental. Reaberta a
Sessão, na Ordem do Dia, foram votadas as seguintes matérias: Projeto de lei
nº 44, com parecer favorável das comissões, sem discussão, sendo aprovado
por unanimidade; Projeto de lei nº 45, com parecer favorável das comissões,
mas com voto contrário do vice-presidente Elton Schwancke da comissão de
constituição e justiça e voto contrário do relator Elvio Luis Meincke, da comissão
finanças e orçamento, havendo manifestação do vereador Elvio, o qual
manifestou contrário a aprovação do projeto, sendo aprovado pela maioria, voto
contrário dos Vereadores Elton, Elvio e Clóvis. Passou-se para Explicações
Pessoais, houve manifestação do Vereador Elvio, o qual parabenizou os
vereadores do PP, por diminuir o patrimônio do município. Houve manifestação
do Vereador Paulo, o qual parebenizou a Vereadora Vânia, pelo transcurso de
seu aniversário. Registrou que no dia de hoje, haverá votação para escolha de
representantes para o conselho da Cotripal, da unidade de Bozano. Manifestou
ainda em relação ao discurso do vereador Elvio, enfatizando que os vereadores
devem se qualificar, pois usou da palavra de forma irônica. Registrou que com o
resultado da venda dos imóveis, será investido em necessidades dos munícipes.
Por fim registrou que caso os investimentos não ocorram, será o primeiro a

cobrar providências do prefeito. Houve manifestação do Presidente o qual
também parabenizou o vereadora Vânia pelo transcurso de seu aniversário.
Registrou que o imóvel o qual foi autorizado a venda, encontra-se a cerca de 12
anos sem utilização, e se faz necessário a venda para atender outras
necessidades da população, sendo que o imóvel necessita de manutenção
mensalmente para manter limpo, para evitar reclamações dos vizinhos.
Registrou que a idéia do vereador Clóvis de construir no local o conselho tutelar
é boa, no entanto o imóvel fica distante dos demais orgaõs públicos. Que
atualmente o conselho encontra-se bem localizado, e caso ocorra a necessidade
de novas instalações, haverá outros locais para construção. Ainda em relação
ao discurso do Vereador Elvio, em que os vereadores do PP, teriam diminuído o
patrimônio do município, registrou que com resultado da venda já possui projetos
para aquisição de um rolo motorizado, sendo uma necessidade da secretaria de
obras, beneficiando muitos moradores de Bozano, bem como será dado
continuidade no calçamento que liga Bozano à Santa Lúcia. Houve manifestação
do Vereador Clóvis, como vice-lider do MDB, do qual, registrou sua indignação
na venda de patrimônio do município, e que os investimentos previstos não
beneficiará cerca de 2000 pessoas, e que isso somente ocorreria se fosse
investido em equipamentos no posto de saúde, da mesma forma a construção
de 200 metros de calçamento não beneficia toda a população, que isso é uma
mentira e uma vergonha. Por fim registrou, que já avisou o Prefeito, que o
município terá um prejuízo nos próximos dois anos, pois não trará mais nem uma
emenda para o município, resultando em um prejuízo entre R$ 500.000,00 à R$
600.000,00. Que sugeriu ao prefeito pegar o dinheiro de sobras da câmara, e
usar nesses investimentos. Que não sabe o que é feito com o dinheiro, pois
quando foi presidente da câmara sobrou dinheiro, e que agora gastam tudo e
não sobrou nada, nesses últimos 13 anos. Houve manifestação do Vereador
Paulo como líder do PP, o qual respondeu ao Vereador Clóvis, que o último
presidente, vereador Deivis fez a devolução de R$ 80.000,00. Respondeu
também ao Vereador Elvio, que o mesmo está desinformado, pois o patrimônio
do município tem aumentado, pois nos últimos anos foi adquirido vários bens
móveis, aumentado em muito o patrimônio. Por fim o Presidente, manifestou que
em todos os mandatos de presidente dos vereadores do PP, houve a devolução
de dinheiro ao Executivo. Que cabe a todos os vereadores a fiscalização da
destinação do dinheiro. Houve tentativa de manifestação do vereador Clóvis, o
qual foi inferido, pois o mesmo já havia usado da palavra, tendo esse chamado
o presidente de mentiroso. 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.

