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Sessão Ordinária - 02.04.2019

-ATA 007/2019. Aprovado por unanimidade.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 001, AO PROJETO DE LEI Nº 001/2019. “O caput do artigo 8º do Projeto de Lei nº 001/2019 passa a ter a seguinte redação: Art. 8°- A inscrição dos interessados em participar do programa família acolhedora será gratuita, realizada por meio de preenchimento de ficha de cadastro, mediante a apresentação dos documentos de todos os integrantes do núcleo familiar abaixo indicados:.” Aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 001 DE 15 DE JANEIRO 2019. “Institui o Programa de Guarda Subsidiada de Crianças e Adolescentes no Município de Arvorezinha e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 026 DE 21 DE MARÇO DE 2019. “Altera Artigos da Lei Municipal nº. 1953, de 21 de maio de 2008, e da outras providências.” Aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 027 DE 22 DE MARÇO DE 2019. “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário na função de Fisioterapeuta e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.

EMENDA ADITIVA Nº 001, AO PROJETO DE LEI Nº 028/2019. “Fica acrescentado ao final do Parágrafo Único do Artigo 3º do Projeto de Lei nº 028/2019 o que segue: Art. 3º - Parágrafo Único - .... ou for realizado processo seletivo.” Aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 028 DE 28 DE MARÇO DE 2019. “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter emergencial, na função de Vigia e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.

EMENDA ADITIVA Nº 001, AO PROJETO DE LEI Nº 029/2019. “Fica acrescentado ao final do Parágrafo Único do Artigo 3º do Projeto de Lei nº 029/2019 o que segue: Art. 3º - 
Parágrafo Único - .... ou for realizado processo seletivo.”.” Aprovado por unanimidade. 

PROJETO DE LEI Nº 029 DE 28 DE MARÇO DE 2019. “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter emergencial, na função de Professor de Matemática e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 030 DE 29 DE MARÇO DE 2019. “Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.

REQUERIMENTO 005/2019- “Requerer a pavimentação de 2 km da estrada municipal que liga a Sede a comunidade de Linha Gramado.” Aprovado por unanimidade. 

REQUERIMENTO 006/2019- “Requerer que seja oficiado junto ao Prefeito Municipal no sentido de realizar obras de melhorias nas proteções também chamadas “boca de lobo” presentes em cima das calçadas de pedestres da área urbana de nossa cidade.” Aprovado por unanimidade. 

REQUERIMENTO 007/2019- “Requerer que seja oficiado junto ao Prefeito Municipal no sentido de realizar obra de alargamento da estrada municipal vicinal da comunidade de linha São Lourenço, em acesso a ERS 332 localizada à direita sentido a Encantado RS.” Aprovado por unanimidade. 

REQUERIMENTO 008/2019- “Requerer que seja oficiado junto ao Prefeito Municipal no sentido construir e de fazer a demarcação de pista de ciclismo e caminhada, com percurso na Rua Félix Fachinetto, seguindo pela ERS 332 sentido até o trevo de acesso a Rua Ângelo Dall´Agnol em seguindo por essa.” Aprovado por unanimidade. 



Sala de Sessões, Arvorezinha, 03 de abril de 2019.


Sueli Lodi Gioradani
Presidente

