ATA Nº 04-2016
Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às dezessete
horas e trinta minutos, reunira-se os vereadores na câmara municipal de
vereadores. Presentes todos os vereadores. O presidente Fernando Frozza
declara aberta a seção e após a leitura bíblica é lida a ata da sessão anterior,
que após a discussão o presidente coloca em votação e a ata nº 03/2016 é
aprovada por unanimidade. O presidente convida o secretário da Saúde Rafael
Gonzatti a fazer parte do plenário para apreciação do relatório anual de gestão
municipal da saúde de 2015. O Secretário ficou a disposição dos vereadores
para esclarecimentos e perguntas e finalizou pedindo a conscientização de
todos no combate ao mosquito da dengue e borrachudo, esclarecendo que o
município não se encontra em situação de contaminação, mas o apoio de todos
é importante. O Presidente agradece ao Secretário parabenizando pelos
trabalhos desenvolvidos na frente da Secretaria da Saúde. Continuando os
trabalhos, o Presidente Fernando, após a leitura da justificativa, coloca em
discussão o Projeto nº 09/2016, que Autoriza o poder executivo a abrir crédito
especial no valor de R$ 20.000,00 e dá outras providências. Na votação, o
Projeto é aprovado por unanimidade. Na sequência, o Projeto nº 10/2016 que
dá nova redação ao item 2.4 do anexo I da lei municipal nº 1373/2015 de 15 de
junho de 2015, que Dispõe sobre os serviços de máquinas e os serviços de
transportes, o fornecimento de materiais, a cedência de equipamentos, viabiliza
incentivos ou subsídios para promover o desenvolvimento sustentável dos
municípios e do município de Relvado e dá outras providências. Após a leitura
e discussão, o projeto nº 10/2016 é aprovado por unanimidade. Por último o
projeto de lei nº 11/2016 que Autoriza o poder executivo a subsidiar pagamento
de aluguel de pavilhão industrial à empresa Lorenzini&Andreolli Ltda ME,
inscrita no CNPJ sob nº 23750554/0001-01, estabelecida no município
Relvado/RS no valor mensal correspondente a 304 VRMs, Valores de
Referência Municipal, com base nas disposições constantes da lei municipal nº
1373/2015 de 15 de junho de 2015 e, suas alterações, e dá outras
providências. Após a discussão o presidente coloca em votação e o Projeto
nº11/2016 foi aprovado por unanimidade. No uso da palavra conforme ordem
de inscrição, a Vereadora Anadir saúda a todos e reforça o convite para o 3º

jantar da liga feminina de combate ao câncer. O Vereador Airton agradece o
espaço. O Secretário Luiz faz os convites e o Presidente Fernando Frozza
esclarece que na última seção a vereadora Anadir, na tribuna, pede alguns
serviços e o mesmo comenta que já estão sendo feitos. Em relação ao pedido
do Vereador Airton, esclarece que o executivo já está tomando providências e
pede para a população ajudar na informação de vazamento de água. Reforça
aos munícipes com propriedades rurais para o cadastramento ambiental rural,
parabeniza o Encontro das Mulheres pelo dia Internacional ocorrido no salão
paroquial e também pelo encontro dos reservistas da classe 1946, cinquenta
anos depois, numa demonstração de amizade e civismo numa belíssima festa.
O Presidente finaliza a reunião marcando a próxima seção para o dia seis de
abril do corrente ano às dezessete horas e trinta minutos e declara encerada a
seção. Nada mais a constar a ata será assinada pela mesa diretora.

