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PROJETO DE LEI

r "Autoriza o Poder Executivo a Coptratar em
i qaráter ~mergen~ia!e Dá O~tras Proiti~ências."

MIGUEL ARGF1v1IRO SOARES GARAIAlBI, ~Prefel to lVhJn lClpal de, Manoel Vlana, RS" -T- I
-Façb saber em disposto noÉ! Art. 6 da Lei Org3nica Mun~cipal, lque a câ~

mara t-..1unicipal aprovou e EU sancibno a present3 LEIo' !

Art. 1°- Fica o Poder Executivo utoriz~do a contratar iOl(Uma) Servente, 1m Caráter

Emergencial para atuar j ! to a ~ecretaria da Edfcação, Cultura e De~POrto

Art. 2°- O período de contrataçà?, ~ que se re~ere o art. Ir é qe I80(cento e oi~nta) dias,
a contar da data de admIssao do servIdor. I

Art. 3°- Revogadas as disposições em contrário, esta Lej entra em vigor na data de sua

publicação. I

GABINETE DO PRErEITO MUNICIP AL~ 114 de junho de 2000.
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Registre-se e Publique-se

em 04 de julho de 2000.
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JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

A ref~rida contrataç~o, faz-se necessária ela virtude do grande i número de
alunos da Escola Municipal de Ensino Fundatnental Alberto Pasquali*i, do qual
estão divididos em três turnos (43 série a noite) juntando-se as tarefas r~ tineiras da

Escola, soma-se a recente inapguração do Gabinete ()dontológico, que ex ge limpeza

e total assepsia, e o número eiistente, de funcionárias nãQ suprem as nece sidades das

t~refas exigi das. ]i! ,I
..Certos da :ompree,são d~s Nobres V ereâdo~es na Ireferida ~ontratação,

solIcItamos a provaçao do mi o mo. I i i

Atenciosamente. I
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