Ata nº 02/2016
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2016, às vinte horas, reuniramse os vereadores para a Sessão Extraordinária conforme ofício nº 06/2016 de
termo de ciência e convocação. Ausente o vereador Odi Lorenzini. O
Presidente da Casa Fernando Frozza declara aberta a sessão e após a leitura
de trecho bíblico iniciaram-se os trabalhos com a apreciação da prestação de
contas dos recursos da Secretaria Municipal da Saúde com apresentação da
assessora da secretaria da saúde Luciana Bonfanti. A referida prestação de
contas estava protocolada na casa em tempo hábil conforme Regimento
Interno, para ser apreciado pelos vereadores, referente ao quadrimestre 3º de
2015. Na sequência foi feita a explicação e apreciação do Plano Municipal de
Ações para o combate do mosquito Aedes Aegypti pela enfermeira Fabiane
Reginatto. Em seguida o presidente da casa abre um recesso da sessão para a
Comissão Representativa se reunir. Retornando aos trabalhos a sessão é
reaberta e é lido, posto em discussão e votação o Projeto de Lei do Executivo
nº 04/2016 que autoriza o poder executivo a conceder 5% de desconto sobre o
total do carnê do IPTU pago no vencimento da cota única e dá outras
providências. O referido projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores
presentes. O Projeto de Lei do Executivo de nº 05/2016 que dá nova redação à
Lei nº 128/91 de 22/11/1991 que cria o Conselho Municipal de Educação de
Relvado/RS e, dá outras providências que após discussão é aprovado por
unanimidade pelos vereadores presentes. O Projeto de Lei do Executivo de nº
06/2016 que autoriza o poder executivo a abrir crédito especial no valor de R$
16.887,59 e dá outras providências é discutido, colocado em votação e
aprovado por quatro votos favoráveis, dois votos contrários e uma abstenção.
O Presidente Fernando Frozza após o término dos trabalhos que motivaram
esta sessão extraordinária lembra que, conforme a nossa Lei Orgânica, os
trabalhos ordinários se iniciam dia 1º de março e declara encerrada a sessão.
Nada mais a constar, a ata será assinada pela mesa diretora.

