ATA Nº 05/2016
Aos seis dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às dezessete horas e
trinta minutos, reuniram-se os vereadores na câmara municipal de vereadores
para sessão ordinária. Presentes todos os vereadores. O presidente Fernando
Frozza declara aberta a sessão e após a leitura bíblica é lido a ata da sessão
anterior, que após a discussão o presidente coloca em votação e a ata nº
04/2016 é aprovada por unanimidade. Após, o presidente Fernando Frozza
autoriza a leitura do parecer do Tribunal de Contas do Estado com processo
sob nº 002688-02.00/14-0. Processo de Contas de Governo dos senhores
Administradores do Executivo Municipal de Relvado referente ao exercício de
2014 dos Senhores Adroaldo Luiz Da Croce e Ari João Reginatto.Com a
inexistência de falhas o parecer favorável do TCE foi de que o mesmo deveria
ser aprovado. Em seguida o Presidente coloca em discussão e após votação o
parecer 18.105 foi aprovado por unanimidade. No uso da palavra, a vereadora
Marciana saúda a todos e solicita o comprometimento de todos em fazer a sua
parte visando a melhoria dos serviços da Concessionária de Energia Elétrica
que abastece nosso município.Após seu pronunciamento, houve discussão do
problema e a

sugestão é de que todo usuário prejudicado ao fazer sua

solicitação deve anotar o número do protocolo e que também relacione os bens
estragados pela falta de abastecimento e que busque sua devida indenização.
Finalizando o secretário Luiz faz os avisos importantes. O presidente Fernando
solidariza-se com os familiares do colega vereador de Roca Sales Senhor
Osmar A. kappler falecido na semana passada e marca a próxima sessão
ordinária para o dia vinte e sete de abril do ano em curso às dezessete horas e
trinta minutos e declara encerrada a sessão. Nada mais a constar a ata será
assinada pela mesa diretora.

