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Sessão Ordinária - 06.11.2018

-ATA 028/2018. Aprovado por unanimidade.
-ATA 029/2018. Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 177 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018. “Autoriza a abertura crédito suplementar e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 178 DE 31 DE OUTUBRO DE 2018. “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário na função de Agente de Saúde (área 2) e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 179 DE 31 DE OUTUBRO DE 2018. “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário na função de Técnico Em Enfermagem e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 180 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018. “Autoriza a abertura crédito especial e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 181 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2018. “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Operador de Máquina e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.

REQUERIMENTO Nº 030/2018 – Requerer seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal no sentido de realizar a urgente ampliação e/ou refazer o pontilhão  localizado próximo a Igreja da Linha São Roque, para dar maior vasão da água do rio, tendo em vista que quando ocorrem fortes chuvas  os bueiros não conseguem dar vazão suficiente, resultando no represamento da água que acaba  invadindo a casa do senhor Osmar Scheffer, causando-lhe prejuízos, como por exemplo a perda de insumos e equipamentos. Cabe salientar ainda que a água do rio também atinge a estrada que vai à Linha Segredo, danificando seriamente a mesma. Aprovado por unanimidade.



Sala de Sessões, Arvorezinha, 07 de novembro de 2018.


Tiago Santin Fornari
Presidente

