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Sessão Ordinária - 21.08.2018

-ATA 021/2018. Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 150 DE 17 DE AGOSTO DE 2018. “Autoriza a abertura crédito adicional suplementar e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 151 DE 17 DE AGOSTO DE 2018. “Autoriza a abertura crédito adicional suplementar e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 152 DE 17 DE AGOSTO DE 2018. “Autoriza a abertura crédito adicional suplementar e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 153 DE 17 DE AGOSTO DE 2018. “Autoriza a abertura crédito especial e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE RESOLUCÃO N° 002, DE 13 DE AGOSTO DE 2018. “Autoriza o Poder Legislativo a Custear Despesas Com Realização e Organização do Encontro de Legislativos dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.

REQUERIMENTO Nº 005/2018 – Requerer a Criação e Constituição de Comissão Especial para fazer o levantamento da dívida da Administração Municipal de Arvorezinha – RS, verificada no dia 31 de dezembro de 2016 e também a dívida encontrada de primeiro (1º) de janeiro a 10 de abril de 2017, num prazo de sessenta (60) dias, prorrogáveis por mais trinta (30) dias. Aprovado por unanimidade.

REQUERIMENTO Nº 025/2018 – Requerer seja oficiado ao Prefeito Municipal no sentido de providenciar a construção de sanitários públicos na praça em frente ao Salão Paroquial.
Aprovado por unanimidade.

REQUERIMENTO Nº 026/2018 – Requerer a Criação e Constituição de Comissão Especial, com prazo de sessenta (60) dias, prorrogáveis por mais trinta (30) dias, para fazer o levantamento e, encontrar o valor do saldo deixado e, existente da Administração Municipal de Arvorezinha – RS, verificado no dia 31 de dezembro de 2016, encontrado no dia 10 de abril de 2017, no dia 31 dezembro de 2017 e, atualizado na data de instalação da referida Comissão Especial. Bem como a dívida da Administração Municipal de Arvorezinha na data de 31 de dezembro de 2017. Aprovado por unanimidade.


Sala de Sessões, Arvorezinha, 22 de agosto de 2018.



Tiago Santin Fornari
Presidente

