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ATA N°08/2017

Aos vinte sete dias do mês de março de dois mil e dezessete às

dezenove horas, reuniram-se os senhores vereadores de Tunas-RS

para mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal de

vereadores situado na rua Carolina Schmitt sob a presidência da

senhora Andréia Freitas que declarou aberta a seguinte sessão

em nome de Deus,verificou o quorum e constatou a presença de

nove vereadores. Pauta do dia. 02 Pedidos de providencia do

vereador Alaor Schoeninger da bancada do PSDB, 01 Pedido de

providencia do vereador Gilson Gilnei Alt da bancada do PMDB,

Oficio n072/2017 do Gabinete do prefeito retirando o projeto de lei

n0013/2017, Projeto de lei de n0011/2017, 012/2017 e 014/2017 do

Executivo, Oficio de n073/2017 do Gabinete do prefeito

encaminhando projeto de lei n0019/2017 e 020/2017. Ordem do dia

vinte sete de março de dois mil dezessete. Pedido de providencia

do vereador Alaor Schoeninger da Bancada do PSDB, vem propor

ao Executivo que seja feito um bueiro com dois tubos de sessenta

próximos a residência do sro Dorval Nunes na Localidade de

Pedregal deferido pela presidente. O mesmo vereador vem propor

ao executivo que seja feito um bueiro com seis tubos de quarenta

próximos as propriedades do sro Darci Kremer, e outro próximo a

residência do S~ Tiago Kremer ambos na Localidade de Pedregal

deferido pela presidente. Pedido de providencia do vereador

Gilson Gilnei Alt da bancada do PMDB, vem propor ao
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Executivo que seja colocado três tubos de sessenta ao lado do

que quebrou próxima a propriedade do 5.-0João Arnildo de Lima na

Localidade de Linha Cardoso deferido pela presidente. Oficio de

n072/2017 solicitando a retirada e devolução do projeto de Lei

n013/2017que autoriza o poder Executivo alterar os artigos 86, 91,

93, 94 e 95 da Lei 467/2001 e da outras providencias. Projeto de

Lei de n0011/2017 Autoriza o Poder Executivo alterar o artigo 11

da Lei Municipal n0767/2009 e artigo 1° da Lei Municipal

n0881/2011 e da outras providencias. A comissão Geral de

Pareceres opinou unanimemente pela constitucionalidade,

juridicidade e técnica Legislativa pela rejeição do projeto em

apreço. A presidente colocou em votação em plenário e rejeitado

por unanimidade. Projeto de Lei n0012/2017 Autoriza o Poder

Executivo alterar o artigo 11 da Lei Municipal n0878/2011 e da

outras providencias. A comissão Geral de Pareceres opinou

unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

Legislativa pela rejeição do projeto em apreço. A presidente

colocou em votação em plenário e rejeitado por unanimidade.

Projeto de Lei de n0014/201 Altera o caput do Art.33 da Lei

n0869/2011, de 25/10/2011. A comissão geral de pareceres opinou

unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

Legislativa pela rejeição do projeto em apreço. A presidente

colocou em votação em plenário e o projeto foi reprovado por

unanimidade. Projeto de Lei de n0020/2017 Autoriza o poder

executivo alterar os artigos 86, 93, 94 e 95 da Lei Municipal

n0467/2001 e da outras providencias. A comissão geral de

pereceres opinou unanimemente pela constitucionalidade,

juridicidade e técnica Legislativa pela rejeição do projeto em

apreço. A presidente colocou em votação em plenário e o projeto

foi reprovado por unanimidade. Projeto de Lei n0019/2017 Autoriza
o poder Executivo alterar o artigo 91 da
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Lei Municipal n0467/2001 e da outras providências. Esse projeto
foi pedido vista pelo vereador Gilmar Brandsda bancada do PP.A
presidente Andréia Freitas passou a palavra para os nobres
vereadores e designou que a próxima sessão será no dia três de
abril de dois mil e dezessete às dezenove horas na Câmara
Municipal de Vereadores. Não tendo mais nada a tratar a
presidente encerra seus trabalhos onde essa ata será lida e
colocada em votação em plenário sendo aprovada por todos.

ANDREIA FREITAS MARIZA FANTONI DE MATOS

PRESIDENTE SECRETÁRIO
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