ATA 002/2018
Aos vinte dias do mês de fevereiro a Câmara Municipal de Vereadores de Planalto/RS
se reúne para mais uma Sessão Ordinária na sala das sessões. Presidente saudou a todos,
destacou a ausência do vereador João mas colocou que o mesmo comunicou o motivo
de sua ausência,em seguida convidou a todos para a oração do Pai Nosso, em seguida
colocou em votação a ata da sessão anterior, sendo a mesma aprovada por unanimidade.
Como não havia nenhum projeto do Poder Executivo e nem do Poder Legislativo
passou-se para as explicações pessoais. Os vereadores Dirceu, Nilson e Leonir não
quiseram fazer uso da palavra. Como o próximo a fazer uso da palavra será o
Presidente, o mesmo passa a presidência para seu vice vereador José. Neste momento
com a palavra vereador Ivaldo: saudou a todos, deu algumas explicações referente as
estradas, que em breve será licitado horas máquinas para sanar esta necessidade,
comentou também sobre o convite que receberam, para a entrega da patrulha agrícola
para a comunidade indígena, onde na ultima sessão aprovaram a cessão de uso, onde
esta é uma emenda parlamentar do deputado Stédili, o mesmo convida a todos os
vereadores para estarem presente nesta entrega que acontecerá no próximo sábado dia
24/02 as 10:00 horas na Aldeia Pinhalzinho, onde o deputado José Stédili também
estará presente, comentou também sobre a importância da valorização desta emenda que
foi uma conquista do vereador João, mas que não se resume apenas nesta patrulha
agrícola, pois o deputado também cedeu uma emenda para o hospital medianeira, onde é
preciso valorizar esta pessoas, e que isto aconteceu também através do vereador João,
que busca incansavelmente por estas emendas, e renovou seu convite para esta entrega.
Na continuidade os vereadores Alessandro, José, Leandro e Nelson não quiseram fazer
uso da palavra. não havendo ninguém mais para se manifestar o presidente marca a
próxima sessão para dia 06 de março do corrente ano. Para constar eu Francieli
aparecida Diotti Feraz lavrei a seguinte ata que após lida será assina por todos.

