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Sessão Ordinária - 17.05.2021


- ATA  Nº 13/2021. Aprovada por unanimidade.

PROJETOS DE LEI DE ORIGEM EXECUTIVA:

- Projeto de Lei n° 47/2021 – Dispõe sobre a utilização de Parque Municipal de Eventos Albino Martins Pinto e dá outras providências. Aprovada por unanimidade.

- Projeto de lei nº 049/2021 – Altera a Lei Municipal nº 3352, de 07 de outubro de 2020 que autoriza a antecipação de pagamentos de transporte escolar durante o período de suspensão das aulas, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e dá outras providências; Aprovada por unanimidade.

- Projeto de lei n° 050/2021 –  Altera o art. 1º da Lei nº 3434/21 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário na função de Psicólogo e dá outras providências; Aprovada por unanimidade.

- Projeto de Lei 051/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função Doméstica e dá outras providências; Aprovada por unanimidade.

- Projeto de Lei 052/2021- Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contratos de caráter temporário, na função de Atendente de Creche, e dá outras providências; Aprovada por unanimidade.

- Projeto de Lei 053/2021-  Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Agente Comunitário de Saúde – área 1 e dá outras providências; Aprovada por unanimidade.

REQUERIMENTOS DE ORIGEM LEGISLATIVA:

- Requerimento nº 032/2021, de autoria do Presidente do Legislativo Vereador Clóvis Roman (PSDB) – Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal  no sentido de que a Xepa da vacina covid-19 seja destinada aos professores; Aprovada por unanimidade.

- Requerimento nº 034/2021, de autoria Presidente do Legislativo Vereador Clóvis Roman (PSDB) – Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal sentido de contratar vigias para atuarem na EMEI Beatriz Ferri Berti e na EMEI Diva Sabedotti Fornari. Aprovada por unanimidade.

- Requerimento nº 035/2021, de autoria do Vereador Emir Colognese (PDT)–Requer que seja oficiado ao executivo Municipal sentido de tomar providências Junto ao Hospital Beneficente São João Batista e Médicos dessa Entidade, referente aos atendimentos pelos Planos de Saúde; Aprovada por unanimidade.

- Requerimento nº 036 /2021, de autoria do Vereador Eberson Coradi (PDT) – Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal no sentido que proceda a instalação de placas de sinalização de identificação do acesso às indústrias ervateiras do nosso Município; Aprovada por unanimidade.

- Requerimento nº 037/2021, de autoria do Presidente do Legislativo Vereador Clóvis Roman (PSDB) –  Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal no sentido de instalar semáforos nas esquinas das Ruas Osvaldo Aranha com Daltro Filho, Daltro Filho com Barão do Rio Branco e Barão do Rio Branco com Celeste Fornari; Aprovada por unanimidade.


Arvorezinha, 17 de maio de 2021.




                              Clóvis Provensi Roman
                                        Presidente


