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Ata nO4/2017

Aos Primeiro dia do mês de março de dois mil e dezessete, às

dezenove horas, reuniram se os senhores vereadores para mais uma

sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores de Tunas-Rs,

situada na Rua Carolina Schmitt, sobre a presidência da senhora
Andréia Freitas, onde em nome de Deus declarou aberta a seguinte
sessão, verificou o quórum e foi constatada a presença de nove
vereadores. Pauta do dia. 01 Proposição do Vereador Gilmar Brands
da Bancada do PP,02 Proposição do vereador João Carlos Boher as

Bancada do PTB. 01 Pedido de Providência da Vereadora Mariza
Fantoni de Matos da Bancada do PMDB. Oficio n° 39/2017 do
gabinete do Prefeito, Projeto de lei n009/2017do executivo. Ordem

do dia primeiro de março de dois mil e dezessete. Proposição 01 do
Vereador Gilmar Brands da Bancada do PP,Vem propor ao executivo

que seja feito uma lombada em frente à escola Sonho Meu na Rua
Rodolfo Frants. Deferido pelo Presidente, proposição n002/2017do
vereador João Carlos Bohrer da Bancada do PTB vem propor ao
executivo que seja esparramada o material que foi depositado na

entrada da estrada de Arlei Morh na Localidade de Cerro Preto
Tunas, Deferido pelo Presidente. Proposição n003/2017do Vereador

João Carlos Bohrer da Bancada do PTB, Vem propor ao executivo
que.tome providências quanto às lâmpadas da Rua Rodolfo Jacob

Jost em frente à Escola Laura Klaudat, deferido pelo presidente.
Pedido de providência da vereadora Mariza Fantoni de Matos da
Bancada do PMDB, Vem propor ao executivo que seja feito uma
guarita na entrada da estrada que da acesso a propriedade da sro

Roseli Palhano na Localidade de Cerro Preto, Deferido pela
Presidente . Oficio nO39/2017 do gabinete do prefeito, respondendo

ao oficio n005/2017 do legislativo. A respeito de tal proposição
informou que está estabelecido no projeto 09/2017 em seu artigo 3°
que: Para fins de consecução dos projetos da cessão do imóvel,
todas as alterações necessárias deverão ser precedidas de



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES TUNAS
Av. Albino Martins Wendel- FONE/FAX (51) 3767-1101 - TUNAS - RS

Autorização municipal. Bem como fica autorizado ao legislativo

realizar benefícios e reforma necessárias ao perfeito funcionamento

do imóvel durante a vigência do termo, desde que previamente

autorizados pelo cedente; Projeto de Lei n009/2017.Autoriza o poder
executivo municipal, a conceder o uso do imóvel publico a Câmara
Municipal de Vereadores, ficou baixado em comissão. O Vereador
Gilmar Brands da Bancada do PP, Manifestou nota de pesar pelo

falecimento da Sr. Elvira Bleil. A Presidente Andréia Freitas

designou que a próxima sessão ordinária será dia seis de março de
dois mil e dezessete, às dezenove horas, Não Havendomais nada a
tratar a presidente encerra os trabalhos onde esta ata será lida e

colocada em votação em plenário aprovada por todos os vereadores
presentes.

Andréia Freitas Mariza Fantoni de Matos

Presidente Secretário
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