
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

Ata nº06/Z017

Aos treze 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 de Tunas-Rs situado na
Rua Carolina Schmitt sobre a presidência da Senhora Andréia Freitas que
declarou aberta a seguinte sessão em nome de Deus, verificou o quórum e
constatou a presença de nove vereadores. Pauta do dia. Proposição
nº05/2017 da vereadora Mariza Fantoni de Matos da bancada do PMDB,
02 pedido de providência do vereador Alaor Schoeninger da bancada do
PSDB, 01 pedido de providência do vereador Lademir Cardoso da
bancada do PP, 01pedido de providência do vereador Gilmar Brands da
bancada do PP, oficio nº44/2017 do GP, oficio nº46/2017 do Executivo,
Projeto de Lei nº 15/2017, 17/2017 e 18/2017 do Executivo, dois convite.
Ordem do dia treze de março de dois mil e dezessete. Proposição de
nº05/2017 da vereadora Mariza Fantoni de Matos da bancada do PMDB,
vem propor ao executivo que seja feito com urgência a recuperação da
estrada que da acesso a propriedade do Senhor Nestor Kelher na
Localidade de Cerro Preto deferido pelo presidente. Pedido de
providência do vereador Alaor Schoeninger da bancada do PSDB,vem
propor ao Executivo que seja feito um bueiro com seis tubos de 40,
próximo a propriedade do senhor Eduardo Ribeiro, na Localidade de Vila
Nova/ Cerro Preto deferido pelo presidente. O mesmo vereador vem
propor ao Executivo que seja recuperado e colocado material nas
estradas de Pedregal e Poço Comprido deferido pelo presidente. Pedido
de providência do vereador Lademir Cardoso da bancada do PP, vem
propor ao executivo municipal que tome as devidas providências
orientando os funcionários a não levarem crianças no Local de trabalho
deferido pelo presidente. Pedido de providência do vereador Gilmar
Brands da bancada do PP, vem propor ao executivo que seja recuperada
as estradas da Localidade de Costa do Caixão e Sanga Funda deferido pelo
presidente. Projeto de Lei de nº15/2017 Autoriza o poder Executivo
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Municipal a desafeta área verde e destiná-la ao uso do município e da
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 aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº17/2017 Autoriza o poder Executivo Municipal a
contratar temporariamente em excepcional interesse publico 01(um)
professor séries finais, e da 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 aprovado por unanimidade. Projeto de Lei de
nº18/2017 Autoriza o poder Executivo Municipal contratar em caráter
emergencial 01(um) Agente Combate a Endemias e dá outras
providências. A comissão geral de pareceres opinou pelo parecer
favorável pala Legalidade e constitucionalidade do projeto em apreço. A
presidente Andréia Freitas colocou em votação no plenário aprovado por
unanimemente. Apresidente passou a palavra para os nobres vereadores
e designou que a próxima sessão será no dia vinte de março de dois mil e
dezessete às dezenove horas. Não tendo mais nada a tratar a presidente
encerra seus trabalhos onde esta ata será lida e colocada em votação em
plenário ou sendo aprovado por unanimidade.

ANDREIA FREITAS MARIZA FANTONI DE MATOS

PRESIDENTE SECRETÁRIO
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