Ata 28/2018
Aos dez 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 oitava
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 Aldemir 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 48, do Executivo, de 31 de agosto de 2018, que
“Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial e dá outras
providências”; Projeto de lei nº 49, do Executivo, de 06 de setembro 2018, que
“Aprova o plano municipal da primeira infância do município de Bozano e dá
outras providencias’; Projeto de lei nº 50, do Executivo, de 10 de setembro 2018,
que “Autoriza a contratação temporária de um médico da estratégia saúde da
família- ESF’’; Projeto de lei nº 51, do Executivo, de 10 de setembro 2018, que
“Cria padrão de vencimentos, extingue cargo efetivo, altera padrão de
vencimentos de cargo efetivo e dá outras providencias’’; Balancete mês de
agosto; Indicação n° 20/2018, de 10 de setembro de 2018, do vereador
Aldemir Paulo Stochero, indicando ao Poder Executivo, dentro das
possibilidades financeiras, que seja encascalhado a estrada que dá acesso a
propriedade de Jorge Cossetin que vai a São Valentim, na extensão de 100
metros; Indicação n° 21/2018, de 10 de setembro de 2018, do vereador
Mauricio José Vianna, indicando ao Poder Executivo, que seja fiscalizada a obra
de construção da calçada da rua Manoel Augusto de Jesus; Na Sessão, no dia 24
de setembro, às 17h20min, haverá a Apresentação das Metas Fiscais do Município,
referente ao 2º Quadrimestre de 2018. 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 49, com parecer favorável das comissões,
sem discussão, sendo aprovado por unanimidade; 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.

