ATA Nº 030/2017
Aos três (03) dias  do  mês  de  outubro de  dois  mil  e  dezessete (2017), às dezesseis horas e trinta minutos (16:30 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 Ordinária. 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 colocou em discussão e votação a Ata de nº 029/2017, da Sessão Extraordinária realizada no dia vinte e sete (27) de setembro de 2017, sendo aprovada integralmente e por  unanimidade. Em seguida o Presidente solicitou a Vereadora Marisa a leitura de um trecho da Bíblia. A seguir o Presidente apresentou a seguinte pauta para a ordem do dia: - Projetos de Leis nº  097, 099, e 100/2017; - Projeto de Lei nº 007/2017, de origem Legislativa;  - Minuta de Projeto de Lei nº 001/2017; - Voto de Louvor  nº 002/2017; e, - Requerimento da Comissão Especial. Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. A seguir passou-se à ordem do dia: - Voto de Louvor nº 002/2017, de autoria dos Vereadores da bancada do PDT, que concede um voto de louvor a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Arvorezinha. Colocado em discussão, os Vereadores salientaram e destacaram a importância do trabalho desenvolvido pelas voluntárias no auxílio às pessoas com câncer. Também  fez uso da palavra a presidente da Liga, senhora Simone Baccon. Colocado o Voto de Louvor nº 002/2017 em votação, aprovado por unanimidade. Em seguida o Presidente passou a palavra ao senhor Airto Bravo que convidou os Vereadores para participarem da solenidade de pacto de amizade com a cidade italiana de Alpago, em viagem que será realizada no próximo mês. - Projeto de Lei nº 097/2017, que “Autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Rogemir informou que esse recurso será utilizado para criar uma horta comunitária para a realização de oficinas terapêuticas aos doentes psicossociais. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 097/2017 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 099/2017, que  “Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar auxílio financeiro para a Associação ECA de Futsal de Arvorezinha e dá outras providências.” Colocado em discussão e após alguns debates, a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 099/2017 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 100/2017, que “Concede auxílio às Associações de Estudantes Universitários e dá outras providências.”  Colocado em discussão, o Vereador Rogemir disse que o projeto veio para esta casa baseado na realidade de hoje do nosso município e também revoga a lei anterior tendo em vista que não existe nenhuma possibilidade financeira de cumpri-la.  Salientou que todos os contratos da administração passada tiveram os valores reduzidos ou foram encerrados visando economizar e possibilitar o fechamento das contas no final do ano. O Vereador Daniel disse que se o valor que o Município pode repassar é esse será a favor do projeto, até porque nenhum estudante está presente na sessão e por isso acredita que eles também estão de acordo com o projeto. O Presidente disse que entende que o Prefeito já tinha autorização para conceder os auxílios até o limite daqueles valores, mas está optando em revogar a Lei e fixar um valor único para ser concedido aos estudantes. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 100/2017 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 007/2017, de origem Legislativa e de autoria do Vereador Jaime Borsatto, que “Dispõe sobre o início e o fim da Rua Félix Fachinetto  e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Presidente informou que a Lei que criou a Rua Felix Fachinetto não definiu o final da mesma e por isso apresenta este projeto para que a mesma se estenda até o trevo da ERS 332. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 007/2017, de origem Legislativa, em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Minuta de Projeto de Lei nº 001/2017, de autoria da Vereadora Sueli, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com Casa de Apoio das cidades de Passo Fundo e Porto Alegre, para hospedagem para tratamento de Saúde  e dá outras providências.” Colocada em discussão, a Vereadora Sueli disse que antigamente existiam as pousadas mantidas por deputados que beneficiavam  as pessoas com poucas condições financeiras e hoje muitas pessoas  encontram  dificuldades  para  fazer  seu  tratamento  de saúde devido aos custos e lembrou que vários municípios da região já possuem convênios com casas de apoio. O Vereador Rogemir disse que primeiro é necessário fazer um estudo sobre os custos e a viabilidade de se implantar essa medida. O Presidente disse que a proposta é interessante e também  pode  gerar economia,  pois a municipalidade certamente não precisará  fazer tantas viagens  para levar pacientes até hospitais e clínicas de outros municípios. Colocada a Minuta de Projeto de Lei nº 001/2017 em votação, aprovada por unanimidade. - Requerimento da Comissão Especial nomeada pela Portaria nº 002/2017, solicitando mais trinta (30) dias de prazo para encerrar os trabalhos. Colocado em discussão e votação, aprovado por unanimidade.  Nada  mais  havendo  para  ser registrado, às dezessete horas e quarenta minutos (17:40 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.

