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Sessão Ordinária - 20.08.2019

-ATA 018/2019. Aprovado por unanimidade.


PROJETO DE LEI N° 083, DE 16 DE AGOSTO DE 2019. “Autoriza a abertura de créditos suplementar e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 084, DE 13 DE AGOSTO DE 2019. “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função Doméstica e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI N° 085, DE 19 DE AGOSTO DE 2019. “Autoriza a abertura de crédito         especial e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 004, DE 09 DE AGOSTO DE 2019 – ORIGEM LEGISLATIVA. “Institui a Realização de Sessão Solene em Homenagem a Mulher Gaúcha Tradicionalista.” Aprovado por unanimidade. 

REQUERIMENTO Nº 016/2019 - “Requerer seja oficiado ao Prefeito Municipal no sentido de que a estrutura física/burocrática da Secretaria Municipal da Agricultura volte a funcionar no prédio do Centro Administrativo Municipal.” Aprovado por unanimidade.

REQUERIMENTO Nº 017/2019 - “Requer seja oficiado ao Prefeito Municipal no sentido doar 68 tubos de concreto de 50 cm e 01 tubo de 40 cm para o Clube Caça e Pesca de Arvorezinha.” Aprovado por unanimidade.

REQUERIMENTO Nº 018/2019 - “Requerer que seja oficiado ao Prefeito Municipal no sentido de pavimentar a Rua Arcangelo Fornari.” Aprovado por unanimidade.

REQUERIMENTO Nº 019/2019 - “Requerer seja oficiado ao Prefeito Municipal no sentido de que sejam instaladas balanças para pesagem de caminhões para uso coletivo, nas regiões do interior do município, sendo linha 6ª, linha 5ª, linha 4ª, onde concentra-se grande produção principalmente de laranjas, dentre outros produtos. Bem como também instalar a respectiva balança em outras regiões do interior do município onde for considerado necessário.” Aprovado por unanimidade.

REQUERIMENTO VERBAL - “Requerer alteração da data para recebimento das propostas de alteração e emendas ao PL 076/2019, com base ao protocolo nº 1471/2019 trata-se este da Ata da reunião realizada em 20/08/2019 por Arquitetos e Engenheiros que solicitaram ao Legislativo, prazo até dia 19/09/2019 para apresentar sugestões de emendas ao Projeto de Lei 076/2019.” Aprovado por unanimidade.




Sala de Sessões, Arvorezinha, 21 de agosto de 2019.




Sueli Lodi Gioradani
Presidente

