Ata 33/2018
Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dezoito horas, na
Sede da Câmara de Vereadores de Bozano, realizou-se a trigésima terceira
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, constatada a ausência do Vereador Clóvis Copetti, 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 54, do Executivo, de 15 de outubro de 2018, que “Cria
Gratificação Especial e dá outras Providências”; Requerimento nº 13, do
Vereador Paulo Jair de Godoy, requerendo a concessão de 3 diárias, bem
como o valor da inscrição, para participar do curso: 95º Seminário de
Capacitação e gestão Pública contemporânea”, promovido pela UVERGS,
nos dias 16, 17, 18 e 19 de outubro de 2018, em Porto Alegre/RS, conforme a
programação anexa; Requerimento nº 14, dos Vereadores Mauricio José
Vianna e Cezar Valmir Copetti, requerendo a concessão de 1,5 diárias, bem
como o valor da inscrição, para participar do curso: Curso Prático sobre
Regimento interno da Câmara Municipal”, promovido pela DPM, nos dias 25
e 26 de outubro de 2018, em Porto Alegre/RS, conforme a programação anexa;
Oficio nº 85, de 09 de outubro de 2018, da Bancada do PP, aos deputados
Ernani Polo, Afonso Hamm, Pedro Westphalen; Silvana Covatti; Sergio Turra;
Jeronimo Goergen e Covatti Filho, parabenizando os mesmos pela vitória na
última eleição; Oficio nº 86, de 09 de outubro de 2018, do Vereador Elton
Schwancke, aos deputados Pompeo de Matos e Gerson Burmann,
parabenizando os mesmos pela vitória na última eleição; Oficio recebido nº
1828/2018, do deputado Federal Afonso Hamm – PP, ao Vereador Mauricio
José Vianna, informando que foi autorizado o pagamento da 2ª parcela no valor
de R$ 75.535,20, relativo a obra de calçamento com pedras irregulares no
prolongamento das Ruas Luiz Foletto; João Caçavara; José Padoin; Manoel
Augusto de Jesus e Rodolfo Copetti; Recebido projeção da receita para o ano
de 2019, da contabilidade do Poder Executivo, conforme determina o artigo 12
da lei de responsabilidade Fiscal. 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 53, com parecer favorável das comissões,
sem discussão, sendo aprovado por unanimidade; Balancete de setembro, sem
discussão, sendo aprovado por unanimidade; Requerimento 13, sem
discussão, sendo aprovado por unanimidade; Requerimento 14, sem
discussão, sendo aprovado por unanimidade. Passou-se para Explicações
Pessoais, não houve manifestação. O presidente parabenizou o colega Deivis
pelo transcurso do seu aniversário que ocorrerá no próximo domingo. Manifestou
ainda sobre o resultado das eleições. 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.

