ATA Nº10/2016
Aos oito dias do mês de junho 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 à ata nº 09/2016,
da sessão ordinária anterior, que após a discussão o Presidente coloca em
votação e a ata é aprovada por unanimidade. A bancada do PDT indica o
Vereador Oberdan Tauffer como líder da bancada. O Presidente esclarece à
Vereadora Marciana sobre indagações feitas em sessão anterior. No inicio dos
trabalhos, o Presidente autoriza leitura do projeto nº 01/2016 do legislativo que
fixa os subsídios do prefeito e do vice-prefeito do município de Relvado para
legislatura 2017/2020 e, dá outras providências. Após discussão, é posto em
votação e aprovado por unanimidade. O projeto nº02/2016, que fixa o subsídio
dos Secretários Municipais do município de Relvado para legislatura 2017/2020
e, dá outras providências, também é aprovado por unanimidade. Finalizando
com o projeto nº 03/2016, que fixa os subsídios dos vereadores do município
de Relvado para a legislatura 2017/2020 e dá outras providências. Na
discussão do projeto, a Vereadora Anadir posiciona-se contra este projeto por
ser inoportuno, que o momento é de dificuldades. Assim acompanha a
interpretação a Vereadora Marciana e os vereadores Nevile e Odi. Na votação,
o projeto registra quatro votos favoráveis e quatro votos contrários. Por haver
empate, o Presidente vota e o projeto nº 03/2016 é aprovado por cinco votos
favoráveis e quatro contrários. No uso da palavra, o Vereador Nevile dispensa
a inscrição. O secretário Luiz Laude faz os convites gerais onde o presidente
autoriza a participação dos vereadores no encontro da AVAT em Encantado.
Próxima reunião ordinária dia vinte e dois de junho às dezessete horas e trinta
minutos. O presidente declara encerrada a reunião. A ata será assinada pela
mesa diretora.

