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

Aos dez dias do mês de abril 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 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, 01 Pedido de providência do vereador

Gilmar Brands da bancada do PP, Projeto de Lei de

n0019/2017 e 021/2017 ambos do executivo

requerimento. Ordem do dia dez de abril de dois mil e

dezessete. Pedido de providência do vereador Gilmar

Brands da bancada do PP, vem propor ao Executivo que

seja reformada as passarelas da Localidade da Costa do

Caixão, Tunas/RS, que da acesso a Comunidade dos

Quilombola, Jacuizinho/RS e a outra que da acesso da

cidade de Tunas/RS a Localidade de Colônia Oralina

Jacuizinho/RS. Deferido pela presidente, Projeto de Lei

n0019/2017 Autoriza o Poder Executivo alterar o artigo 91

da Lei Municipal n0467/2001 e dá outras providências. A

presidente suspendeu a sessão por quinze minutos para

a comissão elaborar parecer, onde a comissão geral de

pareceres elaborou Parecer favorável pela legalidade e

constitucionalidade do projeto em apreço. A presidente

colocou em votação em plenário e sendo aprovado por

cinco votos favoráveis dos senhores vereadores Gilson

Ginei Alt, José Adriano Pereira, Gil de Melo, Alaor
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Schoeninger e João Carlos Bohrer, uma abstenção da

vereadora Mariza Fantoni de Matos e dois votos contrário

dos vereadores Gilmar Brands e Lademir Cardoso.

Projeto de Lei n0021/2017 Institui o Programa de

Recuperação de Créditos Fazendários Municipais-Refaz.

A Comissão geral de pareceres no recinto da Câmara

nesta data opinou pelo parecer favorável pela legalidade

e constitucionalidade do projeto em apreço. A presidente

colocou em votação em plenário sendo aprovado por

unanimidade. No seguimento da sessão a presidente

passou a palavra para a Senhora Alessandra Pereira

Chefe do escritório da Emater ASCAR de Tunas-Rs e para

o Sro Mauro Arnt presidente da Associação Municipal da

Juventude de Tunas-RS, que fizeram a prestação de

contas da 160 Olimpíada da Juventude do ano dois mil e

dezessete. A presidente passou a palavra para os nobres

vereadores, onde todos se manifestaram pelo

falecimento do SrOGilnei Adalberto Desbecel que residia

em Bairro Floresta Tunas. Não havendo mais nada a

tratar a presidente Andréia Freitas designa que a

próxima sessão será no dia dezessete de abril de dois

mil e dezessete às dezenove horas na Câmara e assim

encerra seus trabalhos onde esta ata será lida e

colocada em votação em plenário, e aprovada por todos

os vereadores presentes.

ANDREIA FREITAS MARIZA FANTONI DE MATOS

PRESIDENTE SECRETÁRIO
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