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                               - ORDEM DO DIA Nº 16/2021-
          SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 16 DE  21 DE JUNHO DE 2021

PROJETO DE LEI Nº 061/2021 – Autoriza a abertura de crédito suplementar especial e dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 062/2021 – Autoriza a abertura de créditos suplementares e dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 063/2021 – Autoriza a abertura de crédito suplementar especial e dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 064/2021 – Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências.
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.
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.
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.
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.
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.
 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.”
- Requerimento nº 052/2021, de autoria do Vereador e Presidente do legislativo Clóvis Roman (PSDB) - “Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal no sentido de resolver urgentemente o problema da canalização da rede de esgoto e água pluvial na Rua Daltro Filho e na Avenida Independência.”
- 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.”
- 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.”
- Requerimento nº 055/2021, de autoria do Vereador e Presidente do legislativo Clóvis Roman (PSDB) - “Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal no sentido de implantar o atendimento odontológico à noite para pessoas que trabalham durante o dia.”
- 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.” 
- Requerimento nº 057/2021, de autoria do Vereador e Presidente do legislativo Clóvis Roman (PSDB) - “Requer que seja oficiado ao Executivo Municipal no sentido de que as lactantes e gestantes sejam incluídas no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19.” 
- 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.” 
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