Ata 10/2021
Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove
horas, na Sede da Câmara de Vereadores de Bozano, realizou-se a décima
Sessão Ordinária, do primeiro Período Legislativo, da sexta Legislatura, sob a
Presidência do Vereador Maurício José Vianna. O Presidente, invocando a
proteção de Deus, abriu a Sessão, saudou os presentes e convidou o vereador
Cezar Valmir Copetti para a leitura bíblica. Em seguida, o Vereador Secretário, Sr.
Cezar Valmir Copetti, realizou a chamada nominal dos Vereadores, atestando
presentes os Edis Cezar Valmir Copetti, Elton Schwancke, Maurício José Vianna,
Aldemir Paulo Stochero, Paulo Jair de Godoy, Marcos Antônio Sandri, Sandra
Raquel Ceccato, Ronei Antônio Filippin, e Elvio Luis Meincke. O vereador Elvio
Luis Meincke não estava presente. Os vereadores estavam de posse da ata da
Sessão anterior, e em razão do agravamento do risco de contágio pelo vírus do
Covid-19, o Presidente, vereador Maurício J. Vianna, dispensou a leitura da
mesma, sendo que foi aprovada por unanimidade. Foi realizada pelo Secretário
a leitura do Expediente do Dia, que constava das seguintes matérias: Requerimento 07, de 01° de março de 2021, que requer a inclusão em pauta de
votação, pelos vereadores, do projeto de lei nº 17, que “AUTORIZA A
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM”. - Indicação
nº 11, de 23 de fevereiro de 2021, do vereador Maurício José Vianna, que indica
ao Poder Executivo o conserto e revitalização da pracinha infantil junto a Escola
Pio X, na Vila Salto; a retirada de areia e recolocação da mesma; a reforma,
conserto e pintura dos brinquedos. - Indicação nº 12, de 24 de fevereiro de 2021,
do vereador Paulo Jair de Godoy, que indica ao Poder Executivo que seja
estudado uma forma de aquisição de vacinas para imunização da população do
COVID-19, em razão da necessidade das pessoas puderem voltar a ter a
normalidade das suas vidas em suas profissões e lazeres. - Indicação nº 13, de
25 de fevereiro de 2021, do vereador Ronei Antonio Felippin, que indica ao Poder
Executivo a colocação de placas indicativas das linhas e localidades interioranas
do Munícipio de Bozano, junto aos acessos da BR 285. - Indicação nº 14, de 25
de fevereiro de 2021, do vereador Ronei Antonio Felippin, que indica ao Poder
Executivo a colocação de um quebra-molas na Rua Carlos Drewin, próximo ao
Cemitério Municipal. - Indicação nº 15, de 24 de fevereiro de 2021, do vereador

Paulo Jair de Godoy, que indica ao Poder Executivo que sejam colocados os
cordões na Rua Miguel Zambra em Vila Salto em frente à residência dá senhora
Vanilde Marques. - Indicação n° 16, de 27 de fevereiro de 2021, do Vereador
Maurício J. Vianna, que indica ao Poder Executivo a colocação de uma parada de
ônibus em frente à entrada da residência de Jardel Tiago Spanamberg, na
localidade de Linha 10. - Projeto de Lei nº 17, do Executivo, de 26 de fevereiro de
2021, que “AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TÉCNICO DE
ENFERMAGEM. - Oficio 25/2021 Vereador Paulo Godoy, a ser encaminhado ao
Senhor Prefeito Renato Luis Casagrande. - Oficio 26/2021 Vereador Paulo Godoy,
a ser encaminhado ao Jurídico Cristiano Mattioni. - Oficio 27/2021 Vereador Paulo
Godoy a ser encaminhado a Senhora Secretária de Educação Mônica Ceccato. Oficio 28/2021 Vereador Paulo Godoy a ser encaminhado ao Senhor Deputado
Federal Jerônimo Goergen. No Pequeno Expediente, não houve manifestação.
No Grande Expediente, houve inscrição do Vereador Elton Schwancke para
manifestação, tendo exposto acerca do evento: ““Encontro Técnico de Políticas
Públicas – Orientação e Controle na Gestão”, promovido pela UVERGS, nos dias
23, 24, 25 e 26 de fevereiro de 2021, em Porto Alegre/RS em que participou
juntamente com os vereadores Maurício J. Vianna e Cezar Valmir Copetti. O
Presidente Maurício Vianna, também em razão do COVID-19, dispensou o
Intervalo Regimental. A Sessão teve sequência e, na ordem do dia, foram votadas
e aprovadas as seguintes matérias, todas por unanimidade: Requerimento 07, de
01° de março de 2021, que requer a inclusão em pauta de votação, pelos
vereadores, do projeto de lei nº 17, que “AUTORIZA A CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM”. - Projeto de Lei nº 14, do
Executivo, de 18 de fevereiro de 2021, que “AUTORIZA A CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. Projeto de Lei nº 16, de 22 de fevereiro de
2021, que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. - Projeto de Lei nº 17, do Executivo, de 26 de
fevereiro de 2021, que “AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE
TÉCNICO DE ENFERMAGEM. Seguiu-se para as Explicações Pessoais, onde
não houve manifestação. Na sequência, o Presidente informou que em razão dos
últimos dados estatísticos que comprovam o elevado risco de contágio do COVID19 e em razão da preservação da vida, a Câmara de Vereadores terá, durante os

dias 02/03/21 a 08/03/21, expediente interno, sem atendimento ao público. Ao
final, o Presidente convidou os demais vereadores para o comparecimento na
Sessão Ordinária, à realizar-se no próximo dia 08 de março de 2021, segundafeira, as 19h00mmin, agradeceu a presença de todos, encerrando a presente
Sessão, da qual se lavrou-se a presente ata que, depois de aprovada, será
assinada pelo Presidente e Secretário desta Casa.

