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Sessão Ordinária – 06.09.2021

- ATA Nº 21/2021. Aprovada por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 101/2021 – “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contratos de caráter temporário, na função de Atendente de Creche, e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 102/2021 – “Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter temporário, na função de Cozinheira, Agente Comunitário de Saúde – área 2   e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 103/2021 – “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter emergencial, na função de Professor para a Educação Infantil, Professor de História e dá outras providências.” Aprovada por unanimidade.

REQUERIMENTOS DE ORIGEM LEGISLATIVA:
- Requerimento nº 071/2021, de autoria do de autoria do Presidente do Legislativo Vereador Clóvis Roman (PSDB) - “Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal no sentido de alterar para sentido duplo de veículos na Rua Osvaldo Aranha, na quadra em frente a Escola Felipe Roman Ros.” Aprovado por unanimidade.

- Requerimento nº 072/2021, de autoria do de autoria do Presidente do Legislativo Vereador Clóvis Roman (PSDB) - “Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal no sentido de conceder auxílio financeiro às Associações de Estudantes de Arvorezinha para custear despesas de transporte de estudantes associados que frequentam curso superior nos Centros Universitários de Passo Fundo, Soledade e Lajeado.” Aprovado por unanimidade.

- Requerimento nº 073/2021, de autoria do Vereador Gilson Desengrini (PSDB) - “Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal no sentido de construir uma praça com playground no Bairro Nossa Senhora das Graças.” Aprovado por unanimidade.

- Requerimento nº 074/2021, de autoria do Vereador Augusto Cichelero (PP) - “Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal no sentido de incluir conteúdo sobre cultura tradicionalista em aulas ministradas nas escolas  públicas  da  rede  municipal  de  ensino  de  Arvorezinha.” Aprovado por unanimidade.

- Requerimento nº 075/2021, de autoria do Vereador Edelberto Gehlen (PDT) - “Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal no sentido de renovar os contratos emergenciais dos Fiscais Sanitários.” Aprovado por unanimidade.


 INDICAÇÃO:
- Indicação nº 003/2021, de autoria do Vereador Tiago Fornari (PP)- “Indica ao Executivo Municipal no sentido de construir uma cobertura na EMEI Beatriz Fornari Ferri Berti, no acesso pela Rua Pedro Auler.” Aprovado por unanimidade.

MOÇÃO DE APOIO:
Moção de Apoio nº 005/2021, de autoria do Vereador Eberson Coradi (PDT)-  “À aprovação do Projeto de Lei nº 146/2021, que altera a Lei nº 13.821/2011, que cria o Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares da Defensoria Pública do Estado, altera seu Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas.” Aprovado por unanimidade.

Arvorezinha, 06 de setembro de 2021.


                                           
                                                Clóvis Provensi Roman



