Ata 27/2018
Aos três dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às dezoito horas, na
Sede da Câmara de Vereadores de Bozano, realizou-se a vigésima sétima
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 nº
05, de 09 de agosto de 2018, do Legislativo, que “Denomina Via Pública da
Cidade de Bozano”, foi retirado de pauta a pedido do proponente, Vereador
Paulo Jair de Godoy. Projeto de lei nº 06, de 30 de agosto de 2018, do
Legislativo, que “Denomina Via Pública da Cidade de Bozano”. Indicação n°
19/2018, de 31 de agosto de 2018, do Vereador Maurício José Vianna,
indicando ao Poder Executivo, dentro das possibilidades financeiras, a
pavimentação com calçamento na Rua Gabriel Cossetin, na Vila Salto. 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 46, com parecer favorável das comissões, sem discussão, sendo aprovado
por unanimidade; Projeto de lei nº 47, com parecer favorável das comissões,
sem discussão, sendo aprovado por unanimidade; Passou-se para Explicações
Pessoais,

houve manifestação do Vereador Elton, o qual comunicou que

amanhã no horário das 9h, haverá a entrega oficial de um veiculo ao município
de Bozano, através de emenda parlamentar do Deputado Pompeu de Matos,
relatou que a emenda parlamentar será no valor total de R$ 100.000,00, sendo
que haverá compra ainda de outros equipamentos para área de saúde. 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.

