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Atanº OS/2017

Aos seis dias 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 situado na Rua Carolina
Schmitt sobre a presidência da senhora presidente Andréia Freitas,
onde verificou o quorum e constatou a presença de oito vereadores,
onde o vereador Alaor Schoeninger não se fez presente na sessão.
Pauta do dia. Proposição nº04/2017 da vereadora Mariza Fantoni de
.Matos da bancada do PMDB,02 Pedido de providência do vereador
Lademir Cardoso da bancada do PP, Oficio do gabinete do prefeito
n045/2017, Projeto de Lei n0016/2017 e Projeto de Lei n0017/2017.
Ordem do dia seis de março de dois mil e dezessete. Proposição de
nQ04/2017 da vereadora Mariza Fantoni de Matos da bancada do
PMDBvem propor ao executivo que seja feito uma Lombada em frente
o colégio São Roque na Localidade de Cerro Preto deferido pelo
presidente. Pedido de providência do vereador Lademir Cardoso da
bancada do PP, vem propor ao executivo que seja feito outro Poço
Negro no lado do muro, na beira da estrada na escola Casemiro de
Abreu, em Linha Senhora Aparecida deferido pelo presidente. O
mesmo vereador vem requerer do executivo que seja construído uma
Lombada em frente o mercado do Sr. Pedro Adelar [anh na Localidade
de Linha Nossa Senhora Aparecida deferido pelo presidente. Projeto
de Lei n0016/2017 Dispõe sobre a criação do SIM-Serviçode Inspeção
Municipal, para controle dos produtos de origem animal e dá outras
providências. Este projeto foi pedido vista pelo vereador Lademir
Cardoso da bancada do PP. Projeto de Lei n0017/2017. Autoriza o
poder Executivo Municipal a contratar temporariamente, em
excepcional interesse público, 01 professor séries finais, e da outras
providências. Overeador Gilmar Brands da bancada do PP por sua vez
também pediu vistas deste projeto. A presidente Andréia Freitas
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Designou que a próxima sessão será no dia treze de março de dois
mil e dezessete às dezenove horas na câmara Municipal. Não tendo
mais nada a tratar a presidente encerra seus trabalhos onde esta ata
será lida e colocada em votação em plenário aprovada por todos os
vereadores.

ANDREIA FREITAS MARIZA FANTONI DE MATOS

PRESIDENTE SECRETÁRIO
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