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 	                  Câmara M u n i c i p a l  D e  Vereadores de Ar v o r e z i n h A

     “Arvorezinha, Capital Nacional da Erva-Mate e do Melhor Chimarrão”



Rua Agromate, 645, centro, Arvorezinha – RS – Fone/Fax: (51) 3772-2365 –  CEP: 95995-000
www.camaraarvorezinha.com.br -  E-mail: camaraarvore@viavale.com.br    /     	“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas.”
Sessão Ordinária – 21.06.2021


- ATA Nº 15/2021. Aprovada por unanimidade.

PROJETOS DE LEI DE ORIGEM EXECUTIVA:


PROJETO DE LEI Nº 061/2021 – Autoriza a abertura de crédito suplementar especial e dá outras providências. Aprovada por unanimidade.

 PROJETO DE LEI Nº 062/2021 – Autoriza a abertura de créditos suplementares e dá outras providências. Aprovada por unanimidade.

 PROJETO DE LEI Nº 063/2021 – Autoriza a abertura de crédito suplementar especial e dá outras providências. Aprovada por unanimidade.

 PROJETO DE LEI Nº 064/2021 – Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Aprovada por unanimidade.

 PROJETO DE LEI Nº 065/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter emergencial, na função de Professor de Língua Portuguesa, Professor de Língua Inglesa, Professor de História e dá outras providências. Aprovada por unanimidade.

 PROJETO DE LEI Nº 066/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Técnico em Enfermagem e dá outras providências. Aprovada por unanimidade.

 PROJETO DE LEI Nº 067/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contratos de caráter temporário, na função de Psicólogo e dá outras providências. Aprovada por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 068/2021 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter temporário, na função de Gari, Agente Comunitário de Saúde – área 2, Agente Comunitário de Saúde – área 3, Professor, Auxiliar de Saúde Bucal, Fiscal Ambiental, Agente de Combate a Endemias, Técnico em Enfermagem, Enfermeiro e dá outras providências. Reprovado por 5 à 3 votos 

 PROJETO DE LEI Nº 069/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter emergencial, na função de Psicólogo e dá outras providências. Aprovada por unanimidade.

REQUERIMENTOS DE ORIGEM LEGISLATIVA:
 	- Requerimento nº 051/2021, de autoria do Vereador Tiago Fornari (PP) - “Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal no sentido de construir Sanitários Públicos na Praça em frente ao Hospital e ao lado do Ginásio Paroquial, este último em parceria com a Mitra.” Aprovada por unanimidade.


 - Requerimento nº 053/2021, de autoria do Vereador Augusto Cichelero (PP) - “Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal no sentido de reduzir em aproximadamente 3 metros o canteiro central da Av. Barão do Rio Branco, na esquina com a Rua 20 de Setembro, tendo em vista que os motoristas de caminhões tem dificuldades para fazer aquela esquina.” Aprovada por unanimidade.

 - Requerimento nº 054/2021, de autoria do Vereador Augusto Cichelero (PP) - “Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal no sentido de realizar a manutenção da estrada que leva ao Perau de Janeiro, fazendo melhorias e o alargamento da mesma.” Aprovada por unanimidade.

 - Requerimento nº 056/2021, de autoria do Vereador Fabiano Pancotte (PSD) - “Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal no sentido de elaborar Projeto de Lei criando o Conselho Municipal de Proteção Animal.” Aprovada por unanimidade.

 - Requerimento nº 058/2021, de autoria do Vereador Fabiano Pancotte (PSD) - “Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal no sentido de de fazer o recapeamento asfáltico na Rua Angelo Dall’Agnol.” Aprovada por unanimidade.


Arvorezinha,  21 de junho de 2021.




                              Clóvis Provensi Roman
                                        Presidente


