ATA Nº 09/2016
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às dezessete
horas e trinta minutos, reuniram-se os vereadores na câmara municipal de
vereadores para sessão ordinária. Ausente somente o vereador Odi Paulo
Lorenzini. O presidente Fernando Frozza declara aberta a sessão e após a
leitura bíblica o Vereador Oberdan Tauffer cumpre juramento e é empossado.
O Presidente retira de pauta os projetos do legislativo nº 01, 02 e 03 de 2016.
Após leitura da ata da sessão anterior, o presidente coloca em votação e a ata
nº 08/2016 é aprovada por unanimidade. Após, o presidente Fernando Frozza
convida o secretário da Saúde Sr. Rafael Gonzatti para apresentar Relatório
Municipal de Gestão de Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2016.
Seguindo os trabalhos o presidente autoriza leitura do projeto de lei nº 13/2016,
que cria a licença para tratar de interesses particulares e, dá outras
providências. Após discussão, é posto em votação e o mesmo, é aprovado por
cinco votos favoráveis e duas abstenções dos vereadores Nevile e Anadir. O
projeto de lei nº 14/2016, que altera o quadro de cargos em comissões e
funções gratificadas da administração centralizada do executivo municipal
constantes do artigo 14 da lei nº 1270/2014 de 23 de janeiro de 2014, e dá
outras providências, após leitura entra em votação. O projeto é aprovado por
quatro votos favoráveis, uma abstenção do vereador Nevile e dois votos
contrários das vereadoras Marcianos e Anadir. No uso da palavra, a vereadora
Anadir saúda a todos e comenta do problema ocorrido na propriedade de Linha
Cuias e que o mesmo já foi resolvido. A vereadora participou de reunião em
Encantado referente à energia elétrica, destacando que o problema maior é a
baixa qualidade. Sugere um redutor de velocidade na Rua da República. O
secretário Luiz faz os convites oportunos. O presidente Fernando Frozza
convida a comunidade para participar das sessões da câmara e marca a
próxima sessão ordinária para o dia oito de junho, às dezessete horas e trinta
minutos e encerra a sessão ordinária. Nada mais a constar, encerro esta ata
que será assinada pela mesa diretora.

