ATA Nº 033/2018
Aos treze  (13) dias  do  mês  de dezembro  de  dois  mil  e  dezoito (2018), às dezoito horas  (18 hs), no Plenário Vereador Hilário Ferri da Câmara de Vereadores 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 Tiago Santin Fornari, assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Daniel Borges de Lima, Nelso de Bona, Marisa Parisotto, Tiago Fornari, Alvaro Salvatori, Sueli Lodi Giordani, Jaime Borsatto, Osmar Desengrini e Leilaine Zanella. Havendo quórum regimental o Presidente declarou aberta a Sessão e colocou em discussão e votação a Ata de nº 032/2018, da Sessão Ordinária  realizada  no dia quatro  (04) de dezembro de 2018, sendo aprovada integralmente e por unanimidade. A seguir passou-se para a ordem do dia: - Projeto de Lei nº 195/2018, que “Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências”, - Projeto de Lei nº 196/2018, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências”, e, - Projeto de Lei nº 199/2018, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador Alvaro justificou os projetos. O Vereador Nelsinho salientou a importância do líder de governo explicar os projetos para que os Vereadores e a plateia tenham conhecimento sobre os mesmos. O Vereador Jaime disse que a administração municipal disse aos contratados que fazem o transporte escolar que não poderia pagar pelo serviço pelo fato dos Vereadores não terem aprovado o projeto, o que não é verdade porque o projeto chegou a essa casa apenas no dia onze. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu pareceres favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 195, 196 e 199/2018 em votação, foram todos aprovados  integralmente  e  por  unanimidade. - Projeto de Lei nº 197/2018, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contratos de caráter temporário, nas funções de Professor de Biologia, Professor de Artes, Professor de Matemática, Professor de Língua Inglesa, Professor de Educação Física e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Alvaro informou que os contratos estão vencendo e para dar continuidade ao contrato é preciso renovar os mesmos com isso já encaminhar o próximo ano letivo. O Vereador Jaime lembrou que vários servidores não tiveram seus contratos renovados tendo como justificativa que não poderia ser renovado pela terceira vez, enquanto que agora vários contratos foram renovados por mais que duas vezes, deixando claro que houve politicagem. O Vereador Nelsinho informou que esses contratos são de um ano e agora estão sendo renovados por mais um. Quanto a renovação dos contratos o Prefeito é quem sabe se é bom para a administração renovar ou não. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer  e o Projeto de Lei nº 197/2018 em votação, aprovados  integralmente  e  por  unanimidade.- Projeto de Lei  nº 198/2018,  que “Autoriza o Poder Executivo a efetuar o pagamento de um bônus/incentivo às Agentes Comunitárias de Saúde e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Alvaro informou que o recurso vem do governo do estado e será repassado as agentes comunitárias de saúde. Após mais alguns debates, a  Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer  e o Projeto de Lei nº 198/2018 em votação, aprovados  integralmente  e  por  unanimidade. Nada mais havendo para ser registrado, às dezoito  horas e quarenta minutos  (18:40 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.

