ATA Nº 06/2016
Aos vinte e sete 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
lida à ata da sessão anterior, que após a discussão o presidente coloca em
votação e a ata nº05/2016 é aprovada por unanimidade. Após, o presidente
Fernando Frozza autoriza leitura do projeto de lei nº 12/2016, que dá nova
redação ao artigo 3º da lei nº 936/2009 de 19 de março de 2009, que autoriza o
município de Relvado-RS a celebrar convênio com a Associação Abrigo
Comarca de Encantado – AACEe dá outras providências. Após discussão o
Senhor presidente coloca em votação e o mesmo é aprovado por unanimidade.
No uso da palavra, a vereadora Anadir saúda a todos e comenta de estradas
que falta ser concluído os serviços de melhorias e também trocas de lâmpadas
queimadas. Conclui com a preocupação com servidores e professores que não
terão reajuste salarial. A vereadora Clenir saúda a todos, parabeniza os
organizadores dos festejos junto com a população do 28º aniversário do
município, convidando para o baile dia 6 de maio e conclui com uma
mensagem para as mães pela passagem do seu dia. O vereador Nevile saúda
a todos pede para arrumar estradas e concluir os serviços de escavo de
algumas propriedades e conclui com a sua insatisfação com o cancelamento
do auxílio aos agricultores. O secretário Luiz faz os convites e pede a entrega
da declaração do imposto de renda dos vereadores junto à secretaria como
assim demanda o regimento interno. O presidente Fernando Frozza comenta
que os questionamentos levantados na tribuna serão esclarecidos pelo Prefeito
municipal quando assim encerrada esta sessão e aberta a próxima sessão
especial, conforme informativo distribuído aos vereadores para tratar do
relatório dos assuntos do município, conforme lei orgânica, art. 18. Também
parabeniza todas as mães pela passagem do dia e marca a próxima sessão
para o dia 11 de maio de 2016 às dezessete horas e trinta minutos e encerra a
sessão ordinária. Nada mais a constar, encerro esta ata que será assinada
pela mesa diretora.

