ATA Nº 03-2016
Ao primeiro dia do mês de março de 2016, às dezessete horas e trinta minutos,
reuniram-se os vereadores na câmara municipal de vereadores para a primeira
Sessão Ordinária do ano de 2016. Presentes todos os Vereadores. O
Presidente Fernando Frozza declara aberta a sessão e depois de lido um
trecho bíblico, é convidado o Sr. Leandro de Souza, funcionário do Banco do
Brasil, a fazer parte do plenário para uma leitura comemorativa dos 100 anos
do Banco do Brasil no Rio Grande do Sul. Em seguida iniciam-se os trabalhos
com a discussão e votação das atas das reuniões extraordinárias sendo a ata
nº 25/2015 aprovada por unanimidade, ata nº 01/2016 aprovada por
unanimidade e a ata nº 02/2016 também aprovada por unanimidade. O
vereador Nevile Delazari encaminha requerimento nº 01/2016, que depois de
lido e posto em votação, é aprovado e encaminhado ao Executivo do
município. Seguindo os trabalhos, o presidente encaminha para leitura o
Projeto nº 07/2016 que Autoriza o Poder Executivo a contratar um professor
series iniciais na disciplina de língua estrangeira por prazo determinado para
escolas municipais, e dá outras providências. Após discussão o projeto foi
aprovado por unanimidade. Próximo Projeto de nº 08/2016 que Autoriza o
Poder Executivo a contratar até três professores por prazo determinado para
escolas municipais, e dá outras providências. Após discussão, o projeto é
aprovado por seis votos a favor e dois contra das vereadoras Anadir e
Marciana. No uso da palavra, o Vereador Nevile saúda a todos e agradece a
aprovação do requerimento encaminhado pelo mesmo, pede para arrumar as
estradas e a ponte de linha Três Reis, parabeniza o Banco do Brasil. A
vereadora Clenir saúda a todos e presta uma homenagem ao Dia Internacional
da Mulher e convida para o encontro dia 8 de março no Salão Paroquial. Ainda
na tribuna a vereadora Anadir saúda a todos e pede para arrumar as estradas
vicinais e outras de menor trafegabilidade. A vereadora Marciana também
presta uma homenagem ao Dia Internacional da mulher. Por último, na tribuna
o Vereador Airton saúda a todos, parabeniza a presidência da câmara
desejando bom trabalho. Pede atenção por parte do servidor que cuida da rede
de água, onde o poço da praça anda trabalhando quase direto e talvez isso
signifique que possa haver algum vazamento de água na tubulação e finaliza
parabenizando a passagem do Dia Internacional da Mulher. O presidente

Fernando Frozza promete levar os pedidos ao executivo e também parabeniza
todas as mulheres do município pela passagem do dia. O secretário Luiz faz os
convites. Finalizando os trabalhos, o presidente marca a próxima sessão para o
dia dezesseis de março às dezessete horas e trinta minutos. Nada mais a
constar a ata será assinada pela mesa diretora.

