Ata n° 22/2016
Aos vinte e três dias do mês de novembro 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 lida a ata nº21 da sessão ordinária do dia nove de novembro do corrente ano
e após discussão é colocada em votação e aprovada por unanimidade dos
vereadores. Dando inicio aos trabalhos, é lido o projeto nº21/2016 que concede
auxilio financeiro para o exercício de 2017, as entidades e/ou associações, sem
fins lucrativos, nas áreas de educação, cultura, esporte, assistência social e
outros e da outras providencias, e na discussão a vereadora Marciana Da Broi
Fucks comenta da importância desta nova lei de parcerias voluntarias e pede
se possível para que tivesse disponível nesta casa, para tomar conhecimento,
como foi a prestação de contas do mesmo projeto do ano de 2015.O vereador
Nevile Delazeri pede vistas do projeto e na votação do pedido o mesmo é
aceito por unanimidade dos vereadores presentes. O projeto nº 22/2016, que
orça a receita e fixa a despesa do município de Relvado para o exercício de
2017 e da outras providencias, após leitura e discussão o presidente coloca em
votação e o mesmo é aprovado por unanimidade dos vereadores. No uso da
palavra o vereador Nevile Delazeri, saúda a todos, e pede o que vão fazer com
o dinheiro arrecadado no último leilão do executivo, aonde o valor arrecadado
será aplicado. E também diante das festividades de final de ano, pede se
possível para arrumar as estradas. Finalizando, a secretária Felicia faz o
convite para assembleia geral da AVAT dia nove de dezembro em Anta Gorda.
O presidente convida os vereadores para o natal da criança Relvadense no dia
2 de dezembro e marca a próxima sessão ordinária para o dia sete de
dezembro de dois mil e dezesseis às dezoito horas e declara encerada a
sessão. Nada mais a constar e após aprovação no grande plenário, a ata será
assinada pela mesa diretora.

