Ata 43/2018
Aos vinte e seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às dezoito
horas, na Sede da Câmara de Vereadores de Bozano, realizou-se a
quadragésima 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 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 das
seguintes matérias: Oficio expedido nº 118, de 19 de dezembro de 2018, do
Vereador Maurício José Vianna, ao Deputado Estadual Sérgio Turra,
solicitando juntamente com a empresa VIVO melhorias no sinal de telefonia
móvel do município; Oficio expedido nº 121, de 19 de dezembro de 2018, do
Vereador Paulo Jair de Godoy, ao DNIT, solicitando melhorias na rodovia BR
285, nos trechos de Ijuí, Bozano e Panambi, sendo que a mesma necessita de
podas das árvores já que a vegetação está invadindo a pista; Oficio nº 122,
de 19 de dezembro de 2018, do Vereador Paulo Jair de Godoy, ao Deputado
Estadual Ernani Polo, solicitando junto à SECRETÁRIA ESTADUAL DA
AGRICULTURA E PECUÁRIA, para a perfuração de mais um poço artesiano
na Comunidade de Saltinho, interior do Município de Bozano/RS;

Indicação

nº 24, de 26 de dezembro de 2018, do Vereador Cezar Valmir Copetti,
indicando, ao Poder Executivo, dentro das possibilidades financeiras, a
aquisição de uma caixa de água com capacidade de 5 mil litros a ser instalada,
na localidade Linha 13, Rincão dos Thomé. 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,
não havia matérias a serem votadas. Passou-se para Explicações Pessoais,
houve manifestação do Vereador Paulo, cumprimentou os presentes,
agradeceu aos colegas da mesa diretora, pelo trabalho desenvolvido em 2018,
e solicitou apoio para eleição da mesa diretora. Houve manifestação ainda, do
Presidente Mauricio, o qual realizou o relatório da viagem feita por ele e pelo
colega Paulo na última semana, agradeceu aos colegas pelo trabalho
desenvolvido junto a mesa diretora durante o ano de 2018. Passou-se para a
eleição da mesa diretora da Casa legislativa para o Exercício 2019, houve

apresentação de uma chapa. Chapa 1, apresentada no dia vinte e seis de
dezembro de dois mil e dezoito, assim composta: Presidente Paulo Jair De
Godoy - PP; Vice-Presidente Mauricio José Vianna - PP; Secretário Deivis
Ricardo Buzetto - PP; suplente de Secretária Vânia Martins Albrecht - PP; Após
conferência das cédulas pelos vereadores Rodrigo, Elton e Elvio, as mesmas
foram distribuídas, pelo Vereador Elton, realizada a eleição sendo que todos os
Vereadores votaram e assinaram a lista de votação, sendo realizado a
escrutinação dos votos, pelos Vereadores Rodrigo, Elton e Elvio. Sendo que a
chapa número 01, recebeu seis votos favoráveis, dois votos contrários e um
voto em branco. O Presidente declarou vencedora a chapa apresentada, dando
posse à mesma, sendo que todos assinaram o Livro de Posse, mas assumindo
a casa a partir do dia primeiro de janeiro de dois mil e dezenove, sendo que a
mesa diretora ficou assim composta: Presidente PAULO JAIR DE GODOY PP, Vice-Presidente MAURICIO JOSÉ VIANNA - PP, Secretário DEIVIS
RICARDO BUZETTO - PP; suplente de Secretária VÂNIA MARTINS
ALBRECHT – PP. Findada a eleição, o Presidente parabenizou os eleitos, e
desejou sucesso ao Vereador Paulo, e passou a palavra ao novo Presidente
eleito. Houve a manifestação do Vereador Paulo o qual cumprimentou os
colegas, servidores, prefeito, primeira dama, e os presentes, agradeceu e
registrou a sua intenção de trabalhar por todos os munícipes e agradeceu os
votos recebidos, e colocou-se a disposição de todos os vereadores. Destacou
que fez o convite ao colega Elton para fazer parte da Mesa Diretora no cargo
de suplente de secretário, sendo que o mesmo não aceitou. Por fim desejou
um feliz ano novo. Retornando a palavra ao Presidente atual, o mesmo
informou que a câmara entrará em recesso no dia primeiro de janeiro até o dia
vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezenove, no entanto, os vereadores
poderão

ser

convocados para sessões extraordinárias.

O

Presidente

agradeceu aos Vereadores pelo trabalho desenvolvido no ano de 2018, em
especial, aos colegas Paulo, Vânia e Cezar pelo auxílio na Mesa Diretora,
agradeceu ainda os servidores que trabalharam durante o ano. Agradeceu,
ainda, ao Prefeito, pela integração entre os dois poderes e desejou um feliz e
próspero 2019 a todos. Por fim, o Presidente solicitou o intervalo de dez
minutos para confecção da ata e distribuição da mesma, com a finalidade de
cumprir o artigo 183 do regimento interno. Realizada a leitura da Ata, sem
discussão, sendo aprovada por unanimidade. Por fim, o Presidente agradeceu
a presença de todos e encerrou a presente Sessão.

