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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIADUTOS/RS

ATA Nº 06/2021

Aos doze dia do mês de abril de dois mil e vinte e um (12.04.2021), às dezenove horas (19:00h), na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Viadutos, sito à Rua Anastácio Ribeiro-84, Centro, reuniram-se os Vereadores para a instalação da Sessão Plenária Extraordinária. O Presidente da Mesa, Vereador Roberto Cesar Piccoli verificando a existência do quórum e invocando a proteção de Deus para que haja paz entre os homens e pela grandeza da Pátria Brasileira, declarou aberta a sessão Extraordinária de hoje 12 de abril de 2021, peço que seja lido só o cabeçalho do Projeto ficou em Tramitação. Projeto de Lei Municipal n° 015/2021, de 30 de março de 2021. Autoriza contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências. Tramitação. Coloco em apreciação se algum Vereador deseja se manifestar, com a palavra Irene Basso: “Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras, eu vou me manifestar sim porque eu questionei isso, eu fui uma das pessoas antes do Vereador Gueto se manifestar aqui na Tribuna eu fiz uma pergunta também sobre isso. Porquê da servente na educação, na saúde a gente sabe que tem a guria a que ta trabalhando lá ela tá doente. Tá uma invisível de função que é que não é de lá mas tá trabalhando porque não tem com a pandemia é necessário a limpeza mais do que nunca ,eu até acho assim sempre falei a muitos anos que lá na saúde não devia ter uma pessoa devia ter duas porque é um lugar que tem que ter higiene eu muitas vezes que eu fui lá a gente vê que a pessoa uma só lá é muito, pouco mas tudo bem, mas a servente para a educação que ela vai ser contratada só quando começar as aulas é necessário pelo que eu, entendi também pela higienização, que vai ter que ser feito para as criança quando voltar a aula, não é porque foram vacinado e teve o pessoal que me explicou que não vai ter vai ter que ter mais funcionária justamente pelo COVID. Então é uma justificativa sensata, além que aumentou as 2 salas de aula, não se a fazia da quadra de esportes, vai ser feito uso da quadra de esporte ou trabalho aumentou, então eu acho que no meu ver, vais ser uma coisa pra ajudar, em relação ao COVID, e gente não é uma coisa errada, é uma coisa que não é uma coisa a gente tá fazendo para auxiliar as crianças contratação dessa servente, obrigado”. Mais algum Vereador, coloco o Projeto em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o Projeto 4 votos a favor e 3 abstenções. Peço que seja lido o Projeto de Lei Municipal n° 017/2021, de 08 de abril de 2021: Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial e dá outras providencias. Coloco o Projeto em discussão se algum Vereador deseja se manifestar. Coloco o Projeto em votação. Os Vereadores que concordam permaneçam como estão, e os que não concordam favor levantar-se. Aprovado o Projeto por unanimidade de votos. Não havendo mais preposições declaro encerrada a presente Sessão e convoco os Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária no dia 19 de abril de 2021. Boa noite a todos.



