ATA Nº16/2016
Aos trinta e um 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 nº
14/2016 da sessão ordinária e ata nº15/2016 da sessão extraordinária e ambas
aprovadas por unanimidade. Seguindo os trabalhos é lido oficio nº 175/2016 do
prefeito municipal Adroaldo Luiz da Croce comunicando suas férias. Seguindo,
o ofício circular nº 04/2016 da vereadora Edelgar Lurcenn de Marques de
Souza que após leitura foi aprovado por unanimidade e por fim o ofício nº
179/2016 pedindo prorrogação para o envio da LDO até o dia 15 de outubro e
prorrogação equivalente do prazo do orçamento anual para o exercício de
2017,

sendo

aprovado

por

unanimidade.

O

presidente

comunica

o

encaminhamento dos documentos ao vereador Airton solicitado pelo mesmo.
Para o projeto nº17/2016 que da nova redação ao artigo 3º da lei nº 936/2009,
que autoriza o município de Relvado a celebrar convenio com a Associação
Abrigo Comarca de Encantado e dá outras providências, depois de lido e
discutido, foi aprovado por unanimidade. Para o projeto nº18/2016, que
autoriza o poder executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 8.500,00 e,
dá outras providências, que após leitura e discussão foi aprovado por
unanimidade. No uso da palavra por ordem de inscrição, a vereadora Anadir
reforça pedido de limpeza da estrada na propriedade rural de Derli Tasca.
Seguindo, o vereador Airton Zonatto comenta sobre os processos de ações
trabalhistas existentes contra o município de Relvado, apresentando os
números de processos e em que situação encontram-se, conforme solicitou na
sessão passada. O presidente disse estar se sentindo preocupado com o ofício
do Ministério Público Federal da Procuradoria da República de Lajeado
solicitando informações adicionais, sobre denúncia referente construção da
escola municipal na sede do município. Comenta que nos últimos tempos,
nunca viu tantos apontamentos e tantas denúncias. O secretário Luiz faz os
convites e o presidente Fernando Frozza marca a próxima sessão para o dia
quatorze de setembro às dezessete horas e trinta minutos. Nada mais a

constar a ata passará por aprovação do grande plenário e assinada pela mesa
diretora.

