
PARECER Nº. 18/2018

OBJETO:  PROJETO DE LEI Nº 18/2018 –  AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL PROCEDER A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Ao serem incumbidos de analisar o Projeto de Lei nº. 18/2018, que que autoriza o poder
executivo  municipal  proceder  a  alienação  de  Bens  móveis  inservíveis,  e  dá  outras
providências, o qual deu entrada na Casa no dia 26 de março do corrente ano, e encaminhada
para analise das Comissões Permanentes em Regime de Urgência, no dia 27 de março de
2018,  as  Comissões  de  Orçamento  e  Finanças,  os  membros  da  Comissão  de  Obras  e
Serviços  Públicos  e  os  membros  da  Comissão  de  Educação,  Saúde  e  Assistência,  se
reunirão  sob  a  Presidência  do  Vereador  Geraldo  no  dia  03  de  abril  do  corrente  ano.
Presidente, solicitou ao Vereador Jonecir que procedesse a leitura do referido projeto e seus
anexos. Presidente coloca em discussão o projeto. Após as discussões e sanadas as duvidas de
todos os presentes,  os membros da Comissão de Orçamento e Finanças, os membros da
Comissão de Obras e Serviços Públicos e os membros da Comissão de Educação, Saúde
e Assistência, foram de Parecer Favorável ao Projeto de Lei nº 18/2018. Já no dia 05 de
abril do corrente ano se Reunirão sob a Presidência do Vereador Thomaz William Palma
Sohn  os  Membros  da  Comissão  de  Legislação,  Justiça  e  Redação  Final.  Presidente,
solicitou ao Servidor Francisco, que procedesse a leitura do referido projeto e seus anexos.
Presidente coloca em discussão o projeto. Após as discussões e sanadas as duvidas de todos
os  presentes.  Presidente  coloca  em deliberação  o  Projeto  de  Lei  nº  18/2018,  o  qual  foi
aprovado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.

É O PARECER
                                                                                        Sala de Reuniões, 05 de abril de 2018.
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                                                               LICENCIADO
 Thomaz W. Palma Sohn              Joarez Antonio Santin              Jonecir Soares         
            Presidente                                 Vice-Presidente                        Membro   
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