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Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às dezenove
horas reuniram-se os senhores vereadores para mais uma sessão ordinária
na Câmara Municipal de Tunas-Rs, situada na Rua Carolina Schmitt, sobre
a presidência da senhora vereadora Andreia Freitas onde declarou aberta a
sessão ordinária, verificou o quórum e foi constatada a presença de nove
vereadores. Em seguida foi eleita a comissão permanente que ficou como
Presidente; Gilson Gilnei Alt PMDB, Vice Presidente Gil de Melo PMDB, e
30 membro e relator João Carlos Bohrer PTB. Pauta do dia. Ofício
encaminhado do Executivo, n° 28/2017.Projetos de Lei
n008/2017, 09/2017,10/2017,11/2017,12/2017,13/2017 e
14/2017.Encaminhado do Executivo,01 Pedido de providência do vereador
Gilson Gilnei Alt da bancada do PMDB. Requerimento. Ordem do
dia. Projeto de Lei n008/2017 Autoriza o poder Executivo Municipal a
contratar em excepcional interesse público,sem processo seletivo, um
médico ginecologista e dá outras providências.A comissão geral de
parecer se reuniram no recinto da Câmara e emitiram parecer favorável
pela constitucionalidade e legalidade do projeto em apreço.A presidente
colocou em votação em plenário sendo aprovado por unanimemente.
Projeto de Lei n009/2017 Autoriza o Poder Executivo Municipal,a conceder
o uso de imóvel público á Câmara Municipal de Vereadores. Esse projeto foi
pedido vista pelo vereador Gil de Melo da bancada do PMDB. Projeto de
Lei n010/2017 Autoriza o Poder Executivo adquirir terreno urbano para
construção de uma Unidade Básica de Saúde e dá outras providências.A
comissão geral de pareceres opinou pelo parecer favorável pela legalidade
e constitucionalidade do projeto em apreço.A presidente colocou em
votação em plenário sendo aprovado por unanimemente .Projeto de Lei
n0011/2017 Autoriza o Poder Executivo alterar o artigo 11da Lei Municipal
n0767/2009 e artigo 1° da Lei Municipal n0881/2011 e dá outras
providências. Projeto de Lei n0012/2017 Autoriza o Poder Executivo alterar
o artigo 11 da Lei Municipal n0878/2011 e dá outras providências. Projeto de
Lei n0013/2017 Autoriza o Poder Executivo alterar os artigos 86,91,93,94, e
95 da Lei Municipal n0467/2001 e dá outras providência. Projeto de Lei
n0014/2017 Altera o caput do artigo.33 da Lei n0869/2011,de
25/1 0/2011.Esses quatro projetos foram pedido vista pelo vereador Gilmar
Brands da bancada PP.Pedido de providência do vereador Gilson Gilnei
Alt da bancada do PMDB,vem propor ao executivo que seja recuperada as
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estradas de Linha Rener, Linha Fantoni, Linha Cardoso, Linha Karnop e
Linha Nossa Senhora Aparecida. A presidente concedeu a palavra para a
presidente do sindicato dos servidores público municipais de Tunas-Rs Sr
Marta Anversa Freo que se manifestou sobre o projeto anuenio e
quinquoenio defendendo os servidores. A presidente passou a palavra para
o Excelentíssimo SrO Valdoir Francisco da Silva prefeito municipal que por
sua vez esclareceu duvidas dos projetos encaminhados do executivo
presidente da Associação Municipal da Juventude de Tunas-Rs com o seu
requerimento fez o uso da palavra, onde agradeceu os vereadores pela
ajuda que eles prestaram o ano anterior para a juventude Arejur ASCAR
de Tunas e pediu nova colaboração. A presidente passou a palavra para os
nobres vereadores. A presidente Andreia Freitas designou que a próxima
sessão ordinária se realizara no dia primeiro de março de dois mil e
dezessete, na quarta-feira às dezenove horas na Câmara Municipal de
vereadores motivo feriado Carnaval. Não havendo mais nada a tratar a
presidente encerrou os trabalhos onde esta ata será lida e colocada em
votação em plenário, sendo aprovado por todos.

ANDREIA FREITAS MARIZA FANTONI DE MATOS

SECRETÁRIOPRESIDENTE
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