ATA Nº 001/2019
Aos cinco (05) dias  do  mês  de  fevereiro  de  dois  mil  e  dezenove (2019), 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. A Presidente da Mesa Diretora, Vereadora Sueli Lodi Giordani, assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Daniel Borges de Lima, Leilaine Zanella, Marisa Parisotto, Tiago Santin Fornari, Alvaro Salvatori, Sueli Lodi Giordani, Jaime Talietti Borsatto, Osmar Gabiatti Desengrini e Cleomar Bertoncelli. Havendo quórum  regimental, a Presidente declarou aberta a Sessão  e comunicou que o Vereador Nelso de Bona - PDT, a partir do dia dois (02) de janeiro de 2019 licenciou-se do cargo para assumir a Secretaria de Agricultura, Ecologia e Meio Ambiente, a Primeira Suplente já ocupa o cargo  de Vereadora e o Segundo Suplente está no cargo de Secretário de Assistência Social e por  isso convidou o Terceiro Suplente de Vereador da coligação PDT/PT, Senhor Cleomar Bertoncelli  – PDT, para entregar a Mesa Diretora o Diploma e a sua Declaração de Bens. Em seguida iniciou-se o ato de compromisso e posse, conforme dispõe o Regimento Interno desta Casa, sendo que o senhor Cleomar Bertoncelli prestou o compromisso legal e a Presidente declarou-o empossado no cargo de Vereador pelo mesmo período do afastamento do titular. Em seguida a Presidente colocou em discussão e votação a Ata de nº  034/2019, da Sessão Ordinária realizada no dia dezoito (18) de dezembro de 2019, sendo aprovada integralmente e por  unanimidade. Em seguida a Presidente solicitou a Vereadora Leilaine a leitura de um trecho da Bíblia. Após  a Presidente apresentou a seguinte pauta para a ordem do dia: - Projeto de Lei nº 183/2018, de origem do Executivo; - Projeto de Lei nº 001/2019, de origem Legislativa; -  Projetos de Leis nº  001, 002, 003, 004, 005, 009, 011, 012 e 013/2019, todos de origem do Executivo; - Requerimento nº 001/2019; - Indicação nº 001/2019; - Requerimento da Comissão Especial; e, – Pedido de Licença para viagem à Brasília. Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Em seguida a Presidente nomeou o Vereador Jaime Borsatto como Relator e o Vereador Alvaro como Membro da Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento, em substituição aos Vereadores Fabio Júnior de Lima Pereira e Nelso de Bona, conforme  indicação  das  respectivas  bancadas.  Após a Presidente solicitou a indicação dos Líderes das Bancadas na Câmara para o ano de 2019, sendo que a líder da Bancada do MDB é a Vereadora Marisa Parisotto, o Vereador Jaime do PP e a Vereadora Leilaine do PDT. A seguir passou-se à ordem do dia: - Projeto de Lei nº 183/2018, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Assistente Administrativo e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Alvaro informou que o servidor contratado irá substituir a servidora Arleide que se aposentou. A Vereadora Leilaine também salientou a necessidade da contratação do servidor  para dar andamento aos trabalhos realizados pela servidora que saiu. O Vereador Daniel lembrou que há dois anos um assistente administrativo recebia em torno dois mil e oitocentos reais e agora o salário será de quase cinco mil reais e espera que a pessoa que irá assumir esse cargo tenha a capacidade necessária. O Vereador Jaime salientou que os Vereadores não podem aumentar ou diminuir o valor do cargo e cabe apenas aprovar ou reprovar, mas o cargo é necessário e importante e espera que a pessoa que vai assumir trabalhe bem para o nosso Município. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 183/2018 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 001/2019, de Origem Legislativa e de autoria dos Vereadores do PP e MDB, que “Denomina prédio público do Município de Arvorezinha e dá outras providências.” Colocado em discussão, o projeto foi amplamente debatido pelos Vereadores, sendo que os Vereadores das bancadas do PP e MDB lamentaram que o Prefeito Municipal enviou outro projeto dando outra denominação para o mesmo prédio público, gerando com isso transtornos, já que apenas um projeto pode ser aprovado. Os Vereadores do PDT informaram que foi feito uma reunião entre a administração municipal e  moradores do Bairro Scorsatto e ficou acertado que a Praça em frente ao salão comunitário receberá o nome de João Zatt. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 001/2019, de origem Legislativa, em votação, aprovados  por seis (06) votos e três (03) abstenções, sendo essas dos Vereadores Alvaro, Cleomar e da Vereadora Leila. - Projeto de Lei nº 001/2019, que “Institui o Programa de Guarda Subsidiada de Crianças e Adolescentes no Município de Arvorezinha e dá outras providências.” Os Vereadores do PP e MDB apresentaram a seguinte emenda: Emenda Modificativa nº 001,  dando a seguinte redação ao caput do artigo 8º do Projeto de Lei nº 001/2019: “Art. 8°- A inscrição dos interessados em participar do programa família acolhedora será gratuita, realizada por meio de preenchimento de ficha de cadastro, mediante a apresentação dos documentos de todos os integrantes do núcleo familiar abaixo indicados:” Colocados em discussão, foram amplamente debatidos e como surgiram algumas dúvidas permaneceu em estudo por Proposição da Presidente aprovada por unanimidade. - Projeto de Lei nº 002/2019, que “Denomina prédio público do Município.” Colocado em discussão, o projeto foi amplamente debatido e ao final a Presidente fez Proposição para que o projeto permaneça em estudo, sendo aprovada por unanimidade. - Projeto de Lei nº 003/2019, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Cozinheira e dá outras providências.” Após alguns debates, a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 003/2019 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 004/2019, que “Altera a Lei Municipal nº 3.107, de 19 de dezembro de 2018 e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Alvaro informou que no projeto que concedia o incentivo a Indústria a área do terreno citada no projeto incluía também a UBS  e agora está sendo corrigido esse equívoco para realizar as devidas alterações necessárias. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 004/2019 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 005/2019, que “Altera a Lei nº 2.389, de 20 de março de 2013 e dá outras providências.” Após alguns debates, a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 005/2019 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 009/2019, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar contrato de caráter temporário  na função de Atendente de Creche e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Jaime salientou que existem algumas dúvidas com relação ao projeto e por isso fez Proposição para que permaneça em estudo, sendo aprovada por unanimidade. 
- Projeto de Lei nº 011/2019, que “Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências.” Após alguns debates, a Comissão  de Justiça,  Finanças e  Orçamento  emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 011/2019 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 012/2019, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Alvaro informou que a suplementação é para possibilitar a conclusão da obra do ginásio de Pinhal Queimado e a manutenção de prédios públicos. A Vereadora Marisa considerou alto o valor de cinquenta e sete mil para a  reforma do prédio onde a empresa FM Empório, que se junta aos demais incentivos a mesma e entende que as empresas daqui deveriam ser lembradas e apoiadas pelo Poder Público Municipal. O Vereador Tiago  lembrou que o ex-secretário de administração cobrava que existia um prazo para que a empresa se instalasse em Arvorezinha e já se passaram mais de um mês e a empresa ainda não se instalou no nosso município e é mais um valor considerável que se está gastando para trazer a empresa. O Vereador Jaime lembrou que existem sete empresas de Arvorezinha aguardando o incentivo da municipalidade e salientou que o Município possui recursos financeiros para isso. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 012/2019 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 013/2019, que “Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências.” Após alguns debates, a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 012/2019 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade.- Indicação nº 001/2019, de autoria da Vereadora Sueli, que indica ao Prefeito Municipal. a  construção de pista de ciclovia e do calçadão na Avenida Barão do Rio Branco, a partir da esquina com a rua Duque de Caxias até o trevo. Colocada em discussão, a Presidente disse que faz tempo que as pessoas estão solicitando o calçadão tendo em vista que fazem caminhadas naquela avenida que não possui o passeio público. Colocada a Indicação nº 001/2019 em votação, aprovada por unanimidade. - Requerimento nº 001/2019, de autoria da Vereadora Marisa, que solicita ao Prefeito Municipal a construção de lombada física, também chamado de quebra-molas, na rua Belo Horizonte, no Bairro Nossa Senhora das Graças. Colocada em discussão, a Vereadora Marisa salientou que é necessária a construção de uma lombada tendo em vista que muitas pessoas passam  pelo local, principalmente os alunos da Escola Municipal Orestes de Britto Scheffer. Colocado o Requerimento nº 001/2019 em votação, aprovado por unanimidade. - Requerimento da Comissão Especial nomeada pela Portaria nº 002/2018, que solicita mais sessenta (60) dias de prazo para conclusão dos trabalhos. Colocado em discussão e votação, aprovado por unanimidade. A bancada do PDT indicou o Vereador Alvaro Salvatori para substituir o Vereador Nelso de Bona na Comissão Especial. - Pedido de Licença para viagem a Brasília dos Vereadores Tiago, Sueli e Marisa, de 11 a 15 de fevereiro de 2019. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para ser registrado, às dezoito horas e cinquenta minutos (18:50 hs) a Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.

