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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 – 02.08.2021

- ATA Nº 19/2021. Aprovada por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 086/2021 – Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 087/2021 – Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 088/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a Firmar Convênio com a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Arvorezinha, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 089/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Agente Comunitário de Saúde – área 2 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 090/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Agente Comunitário de Saúde – área 3 e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 091/2021 – 	Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter temporário, na função de Doméstica, Cozinheira, Atendente de Creche, Psicólogo, Odontólogo, Assistente Administrativo e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 092/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter temporário, na função, Motorista, Operário, Operador de Máquinas, Fiscal de Obras e Posturas, Farmacêutica e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 093/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Operário e dá outras providências. Aprovado por unanimidade.


REQUERIMENTOS DE ORIGEM LEGISLATIVA: 
- Requerimento nº 065/2021, de autoria do de autoria do Presidente do Legislativo Vereador Clóvis Roman (PSDB) - “Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal sentido de criar um Centro de Reabilitação Pós Covid.” Aprovado por unanimidade.

- Requerimento nº 066/2021, de autoria do de autoria do Presidente do Legislativo Vereador Clóvis Roman (PSDB) - “Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal sentido de contratar um Fisioterapeuta para prestar atendimento domiciliar.” Aprovado por unanimidade.

- Indicação nº 002/2021, de autoria do vereador Tiago Fornari (PP) – “ Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal no sentido de que sejam realizadas melhorias na sinalização de trânsito, tais como, pintura e remarcação de faixas de pedestres, lombadas, sinalização horizontal e vertical das ruas asfaltadas da nossa cidade.” Aprovado por unanimidade.



Arvorezinha, 02 de agosto de 2021.


                                           
                                               

                                            Clóvis Provensi Roman

