ATA Nº 016/2018
Aos vinte e sete (27) dias  do  mês  de junho  de  dois  mil  e  dezoito (2018), às nove horas e trinta minutos (09:30 hs), no Plenário Vereador Hilário Ferri da Câmara de Vereadores de Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se os (as) senhores (as) Vereadores (as) para uma Sessão Extraordinária. O Presidente da Mesa Diretora, Vereador Tiago Santin Fornari, assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Daniel Borges de Lima, Nelso de Bona, Marisa Parisotto, Tiago Fornari, Alvaro Salvatori, Sueli Lodi Giordani, Jaime Borsatto, Osmar Desengrini e Leilaine Zanella. Havendo quórum regimental o Presidente declarou aberta a Sessão e colocou em discussão e votação a Ata de nº 015/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia dezoito (18) de junho de 2018, sendo aprovada  integralmente e por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto  de  Lei nº  130/2018, que “Autoriza o Poder Executivo firmar permissão de uso da estrutura física da EMEF Orestes de Britto Scheffer com a ADMINISTRADORA DE ESCOLAS E CURSOS LIVRES SANTO ANTÔNIO LTDA e dá outras providências.” Este projeto foi amplamente debatido pelos Vereadores e representantes da empresa Santo Antonio Ltda (Garra), antes do início da Sessão Extraordinária. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 130/2018 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto  de  Lei nº  131/2018, que “Autoriza o Poder Executivo a renovar contrato de caráter temporário, na função de Agente de Saúde (área 1) e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador Alvaro informou que o contrato será renovado tendo em vista que a servidora está grávida e tem direito legal de continuar no cargo. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 131/2018 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. Nada mais havendo para ser registrado, às dez horas (10 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Extraordinária. Lavrei a presente Ata, que após discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.












