Ata 31/2018
Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dezoito horas, na
Sede da Câmara de Vereadores de Bozano, realizou-se a trigésima primeira
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 as seguintes
matérias: Projeto de lei nº 52, do Executivo, de 27 de setembro de 2018, que
“Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019”;
Ofício expedido n° 82, de 28 de setembro, parabenizar o INSPETOR DA
POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL EDMILSON SCHOPF no desempenho
para a realização da palestra, com o tema “Prevenção no trânsito”,
apresentada para os alunos do Ensino Fundamental Pedro Costa Beber, e
agradecer pela disponibilidade de apresentar sobre o assunto; Ofício expedido
n° 83, de 28 de setembro de 2018, do vereador Mauricio José Vianna, ao S.r.
CLEOMAR MACIEL1° TENENTE DA BRIGADA MILITAR, agradecendo pela
contribuição de materiais destinados para a palestra “Prevenção no trânsito”,
apresentada para os alunos do Ensino Fundamental da escola Pedro Costa
Beber, no dia 27 de setembro.

No Pequeno Expediente não houve

manifestação. No Grande Expediente houve não 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 parabenizou todos os vereadores pelo transcurso
do dia do vereador. 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.

