ATA Nº14/2016
Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às dezessete horas e
trinta minutos, reuniram-se os vereadores na câmara municipal de vereadores
para sessão ordinária. Presente todos os vereadores. O presidente Fernando
Frozza declara aberta a sessão e após a leitura bíblica é lido à ata nº013/2016
da sessão anterior que foi aprovado por unanimidade dos vereadores. No inicio
dos trabalhos o projeto de lei nº 16/2016 que autoriza o poder executivo a abrir
crédito especial no valor de dois mil reais e dá outras providências. Após leitura
o presidente coloca em discussão e posterior votação, e o projeto 16/2016 é
aprovado por unanimidade dos vereadores. No uso da palavra, o vereador
Airton Zonatto através de solicitação, requer saber quantos processos a
prefeitura tem para pagar referente a ações trabalhistas e quantos processos
ainda estão em fase de recurso. O presidente em resposta ao vereador Nevile
justifica que a máquina moto niveladora já está a disposição levando em
consideração a demora devida ser a primeira revisão geral da máquina. Em
relação ao serviço na propriedade do Boniatti, esclarece que o executivo está
aguardando definição do técnico da empresa para definição de qual serviço
será executado e conclui apresentando a lista dos funcionários, conforme
pedido do vereador, de julho de dois mil a doze e julho de dois mil e dezesseis.
O presidente conclui demonstrando-se preocupado com as várias ações
judiciais em tramitação contra a prefeitura. Parabeniza os pais pela passagem
do dia, parabeniza o CTG Porteira da Amizade pela apresentação artística na
cidade de Barrinhas em São Paulo e deseja boa sorte a todos os candidatos e
pede cautela evitando falar dos candidatos no uso da palavra para não
prejudicar os candidatos para não ter que tomar atitudes mais rígidas, inclusive
todo discurso que tenha cunho politico será cortado da transmissão da rádio.
Nos convites a AVAT convida para a reunião dia dezessete de agosto em
Lajeado. Marca a próxima reunião para o dia trinta e um de agosto às
dezessetes horas e trinta minutos e declara encerrada a sessão. Nada mais a
constar na ata, depois da aprovação do grande plenário, será assinada pela
mesa diretora.

