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Sessão Extraordinária - 15.09.2020


EMENDA ADITIVA Nº 001, AO PROJETO DE LEI Nº 107/2020. “A redação do artigo segundo, é acrescida dos incisos III e IV:......Art. 2º - A antecipação autorizada por esta lei ficará condicionada a: III - Para fazer jus a benesse legal, fica a contratada obrigada a aderir a todos os programas federais e estaduais instituídos para custeio de salários ou demais encargos trabalhistas, competindo ao Município arcar com a porção complementar daquilo que não for coberto pela União Federal e pelo Estado, até o limite de 30 % da contratação. IV - Para fazer jus a benesse legal o Município fica impedido de conceder a antecipação às empresas no caso de haver servidores ou empregados das empresas prestadoras de serviço de transporte escolar nomeados na condição de cargos de confiança, secretários municipais ou contratados do Município a qualquer título.” Aprovada por cinco votos.
Votação nominal:
Vereador Álvaro Luiz Fornari Salvatori: Não;
Vereador Dorlan Velere Ferreira: Não;
Vereador Osmar Desengrini: Não;
Vereador Nelso de Bona: Não;
Vereador Daniel Borges de Lima: Sim;
Vereador Jaime Talietti Borsatto: Sim;
Vereador Tiago Santin Fornari: Sim;
Vereadora Sueli Lodi Giordani: Sim;
Vereadora Marisa Parisotto: Sim.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 001, AO PROJETO DE LEI Nº 107/2020. “A redação do artigo quarto e quinto passam a ter a seguinte redação:........ Art. 4º - O valor do pagamento mensal, autorizada por esta Lei, será descontado a partir do primeiro pagamento após o início do ano letivo de 2021, podendo o valor ser diluído até julho de 2021, para que não ocorra a inviabilização a prestação do serviço no momento em que terminar a situação de calamidade pública. Art. 5º - Para que haja a devida quitação por parte dos contratados do montante recebido em caráter antecipatório, a Administração Pública Municipal, nos termos do artigo 57, inciso II e §4 da Lei Nº 8.666/1993, fica autorizada a renovar os contratos de prestação de serviços de transporte escolar até julho de 2021 em virtude do caráter excepcional e devidamente justificado que esta situação demanda, a contar da data do vencimento.” Aprovada por cinco votos.
Votação nominal:
Vereador Álvaro Luiz Fornari Salvatori: Não;
Vereador Dorlan Velere Ferreira: Não;
Vereador Osmar Desengrini: Não;
Vereador Nelso de Bona: Não;
Vereador Daniel Borges de Lima: Sim;
Vereador Jaime Talietti Borsatto: Sim;
Vereador Tiago Santin Fornari: Sim;
Vereadora Sueli Lodi Giordani: Sim;
Vereadora Marisa Parisotto: Sim.

PROJETO DE LEI Nº 107, DE 03 DE SETEMBRO DE 2020. “Autoriza a antecipação de pagamentos de transporte escolar durante o período de suspensão das aulas, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).” Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 108, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020. “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Sociedade Soledadense de Amparo aos Desabrigados e da outras providências.” Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 109, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020. “Autoriza a abertura de créditos suplementar e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.


Arvorezinha, 15 de setembro de 2020.
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