MESA DIRETORA
REUNIÃO ORDINÁRIA- AGENDA DA SESSÃO
Data: 06 de Julho de 2015
Horário: 19 horas.
Local: Sala das Sessões – Plenário da Câmara Municipal.
PAUTA
I - Ata da Sessão Ordinária realizada em 29 de junho de 2015.
(Aprovada por unanimidade)
II - Leitura das correspondências.
III - Projetos e Proposições apresentadas a Mesa.
Do Executivo Municipal
Projeto de Lei nº 27, de 30 de junho de 2015.
Dispõe sobre a permissão de uso de bem imóvel do município e
dá outras providências.(Permanece em estudo nas Comissões Permanentes)
Do Legislativo Municipal
Do Ver. Marcelo Ferraz- PDT
Proposição Nº 44/2015
Pedido de Providências: Que o Executivo Municipal, através da Secretaria
de Obras e Transito, providencie o patrolamento da estrada de Linha Duas,
iniciando na 1ª capelinha até a barragem do Arroio Tigre e a partir deste
trecho, realize o cascalhamento até a propriedade do Sr. Helio Gabbi Dalla
Nora.
IV_ GRANDE EXPEDIENTE: Fez uso da Palavra o Ver. Marcelo Ferraz.
V – ESPAÇO DE LÍDERES: Não houve inscritos.
VI- ORDEM DO DIA:
Não houve apreciação.
VII – ESPAÇO DAS EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve inscritos.

LEMBRETE:
Recadastramento do Eleitorado do Município de Nova Palma.
A Câmara de Vereadores lembra os eleitores de Nova Palma, que os
mesmos devem fazer o Recadastramento Biométrico até o dia 19 de agosto
de 2015, no Cartório Eleitoral de Faxinal do Soturno (Rua Alberto
Pasqualini, 796), nos dias úteis, das 10h às 19h. O não comparecimento ou
não comprovação do eleitor implicará no cancelamento de sua inscrição.
Documentos necessários para o recadastramento:
- documento de identidade;
- título eleitoral;
- comprovante de domicílio que comprove que o eleitor reside no
Município ou que tenha relação profissional, patrimonial, comunitária com
o mesmo.
Observação: todos os cidadãos que possuem título devem fazer o
recadastramento, inclusive os que a lei define o voto como facultativo – os
jovens de 16 a 18 anos, os idosos com mais de 70 anos e os analfabetos.
Em caso de dúvidas, contatar o Cartório Eleitoral, através do telefone:
3263 2181.

Ver. Expedito Librelotto
Presidente da CMNP

