ATA Nº 025/2017
Aos quatro (04) dias  do  mês  de  agosto de  dois  mil  e  dezessete (2017), às treze horas e trinta minutos (13:30 hs), no Plenário Vereador Hilário Ferri da Câmara de Vereadores, Município de Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se os (as) senhores (as) Vereadores (as) para uma Sessão Extraordinária. O Presidente da Mesa Diretora, Vereador Jaime Talietti Borsatto, assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Daniel Borges de Lima, Nelso de Bona, Marisa Parisotto, Tiago Santin Fornari, Alvaro Salvatori, Sueli Lodi Giordani, Jaime Borsatto, Osmar Gabiatti Desengrini e Rogemir Civa. Havendo quórum  regimental o Presidente declarou aberta a Sessão e comunicou a seguinte pauta para a ordem do dia: - Projetos de Leis nº  073, 074 e 075/2017.  A seguir passou-se à ordem do dia: - Projeto de Lei  nº 073/2017, que  “Autoriza o Poder Executivo municipal a alterar a Lei Municipal nº 2.823/2017 e a Lei Municipal nº 2831/2017 e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Rogemir disse que todos sabem do que se trata o projeto porque já foi debatido sobre o assunto e gostaria que fosse aprovado. A Vereadora Marisa disse que concorda com algumas coisas no projeto e outras não e nesse momento votará contra, mas não impede que ali na frente possa votar a favor de parte do projeto. O Vereador Nelsinho disse que os Vereadores tiveram tempo suficiente de consultar as bases e fica na consciência de cada um o voto que dará, já que o projeto é de muita importância para o nosso Município. O Vereador Tiago disse que vai ser contra o projeto porque não concorda com algumas coisas e que se tivesse sido elaborado um  projeto para cada assunto poderia até votar a favor, mas da maneira que está não. O Vereador Osmar disse que são necessários esses cargos para o bom andamento dos trabalhos da administração. O Vereador Alvaro disse que se o projeto não fosse necessário o Prefeito não o teria enviado a Câmara e os Vereadores deveriam analisar com mais carinho essa situação. A Vereadora Sueli disse que o projeto foi analisado e entende que alguns cargos são necessários e outros não e por isso é preciso elaborar um novo projeto. O Vereador Daniel disse que conversou com o Prefeito e com a Letícia e vê que existem vários interessados no projeto, que veio na forma de um pacote, atingindo vários assuntos e acredita que deveria ter sido feito um projeto para cada assunto, pois da maneira que está é contra. O Vereador Nelsinho lembrou que há alguns meses atrás os projetos eram aprovados em forma de pacotão e agora os mesmos Vereadores que aprovaram daquela forma pedem para que venham individualizados, mudando o discurso porque agora são oposição. A Vereadora Marisa salientou novamente que não é contrária a todo o projeto, mas não deveria ter sido apresentado dessa forma. O Vereador Daniel disse novamente que se o projeto tivesse vindo de forma individualizada  certamente seria a favor de algumas coisas, mas dessa forma será contra. O Presidente lembrou que na última Sessão foi aprovado o desmembramento da Secretaria da Agricultura mas  de nada adianta se o cargo de Secretário não for criado. Disse que o servidor Claudiomir vem a três ou quatro meses trabalhando de graça já que anteriormente foram extintos alguns CCs e FGs. Salientou que toda essa discussão é por causa de apenas três cargos de CCs e por isso dessa vez vai votar a favor do projeto. Sabe que houveram  polêmicas quando os cargos foram  extintos e só o futuro dirá se foi feito certo ou errado. Disse que houveram erros nos projetos enviados a Câmara e agora vai corrigi-los. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer contrário ao projeto, sendo que o Vereador Alvaro é de parecer favorável. Colocado o Parecer em votação, reprovado por cinco (05) votos contra quatro (04). Colocado o Projeto de Lei nº 073/2017 em votação, aprovado por cinco (05) votos contra quatro (04). Votaram  a favor do Parecer e contra o Projeto os Vereadores Daniel e Tiago e as Vereadoras Marisa e Sueli. - Projeto de Lei  nº 074/2017, que  “Altera o inciso IV do Art. 1º da Lei Municipal nº 2851/2017  e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Rogemir disse que o projeto apenas corrige um erro de digitação da empresa Auditec. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei  nº 074/2017 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei  nº 075/2017, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a utilizar as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017- Lei nº 2760/2016, bem como a Lei nº 2780/2016 que “Estima a Receita e Fixa a despesa para o exercício de 2017” e  dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Rogemir informou que o projeto apenas solicita autorização para que a LDO e a LOA 2017 sejam utilizados pela administração municipal, já que houveram diversas alterações na estrutura administrativa. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei  nº 075/2017 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. Nada mais havendo para ser registrado, às quatorze horas e trinta minutos (14:30 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Extraordinária. Lavrei a presente Ata, que após discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.


