ATA Nº 3.866
Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às vinte e duas horas e
quarenta e dois minutos, no Plenário da Câmara de Vereadores de Taquara, realizouse a 7ª Sessão Extraordinária Autoconvocada deste Legislativo, sob a Presidência do
Vereador Nelson José Martins (PMDB), o qual contou com a presença dos seguintes
Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Arleu
Machado de Oliveira (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch (PTB), Guido Mario Prass Filho
(PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), Moisés Cândido
Rangel (PSC), Régis Bento de Souza (PMDB), Roberto Timóteo Rodrigues dos Santos
(PP), Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB),
Telmo Vieira (PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PDT). De imediato o Presidente da
Casa declarou aberta a presente Sessão suspendendo a mesma pelo tempo de cinco
minutos para que os membros das Comissões Permanentes desta Casa, pudessem se
reunir para emitir os Pareceres referentes aos Projetos 013, 014 e 015/2013 que
tratam da contratação e permutação de servidores municipais, os quais receberam 1ª
votação de mérito na Sessão Ordinária desta noite. Após a emissão dos Pareceres, o
Presidente da Casa, com a concordância dos demais Vereadores, deu início a Ordem
do Dia, colocando em bloco a votação dos Projetos em pauta, solicitando que a
Diretora Legislativa, Marilene Wagner procedesse na leitura dos Projetos
acompanhados de seus Pareceres, para posterior apreciação em Plenário. ORDEM DO
DIA: 2ª Votação: PROJETO DE LEI Nº 013/2013 (Executivo Nº 12) Autoriza o Poder
Executivo contratar até 15 professores de educação infantil, por tempo determinado
e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 014/2013 (Executivo Nº 13) Autoriza o
Poder Executivo contratar servidores, temporariamente, para os cargos de
merendeira e servente, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 015/2013
(Executivo Nº 14) Altera o inciso I, do artigo 1º, da Lei Municipal nº 3.450, de 30 de
junho de 2005, que autoriza o Poder Executivo a permutar servidores municipais. A
Comissão Geral de Pareceres e a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização
apresentaram Pareceres favoráveis na forma original aos Projetos acima mencionados
e os mesmos foram APROVADOS por unanimidade dos Vereadores. Nada mais
havendo a tratar, às 22h56min o Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a presente Sessão Extraordinária Autoconvocada. E, para constar,
eu, Silvana Fernandes Lopes, servidora da Câmara Municipal de Taquara, lavrei a
presente ata, que segue assinada por mim, e após lida e achada conforme, será
assinada pelos demais Vereadores desta Casa. Sala de Sessões, quatro de fevereiro de
dois mil e treze............................................................................................Silvana Lopes.

