ATA Nº 010/2019
Aos sete (07) dias  do  mês  de maio de  dois  mil  e  dezenove (2019), às dezesseis horas e trinta minutos (16:30 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 Ordinária. A Presidente da Mesa Diretora, Vereadora Sueli Lodi Giordani, assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Daniel Borges de Lima, Cleomar Bertoncelli, Tiago Fornari, Alvaro Salvatori, Marisa Parisotto, Sueli Lodi Giordani, Jaime Borsatto, Osmar Desengrini e Leilaine Zanella. Havendo quórum regimental a Presidente declarou aberta a Sessão e colocou em discussão e votação a Ata de nº 009/2019, da Sessão Ordinária  realizada no dia dezesseis  (16)  de abril de 2019, sendo aprovada  integralmente e por  unanimidade. Em seguida a Vereadora Leilaine fez a leitura de um trecho da Bíblia. A seguir a Presidente apresentou a seguinte pauta  para a ordem do dia: - Projetos de Leis nº 034, 035, 036, 037, 038, 039/2019. Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por  unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 034/2019, que “Autoriza o Poder Executivo a realizar concessão de uso de bem patrimonial que especifica à Associação de Pais Amigos dos Excepcionais - APAE e dá outras providências.” Colocado em discussão, os Vereadores destacaram o importante trabalho desenvolvido pela APAE. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 034/2019  em  votação,  aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 035/2019, que “Cria o Programa de auxílio financeiro no custeio de horas máquinas aos produtores rurais, concedendo incentivo especial para a realização de melhorias nas condições de escoamento da produção, plantio e ampliação de lavouras nas propriedades rurais do Município.” Colocado em discussão, o projeto foi amplamente debatido pelos Vereadores e pelo Secretário Municipal de Agricultura Nelso de Bona e a seguir a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 035/2019  em  votação,  aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 036/2019, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências” e - Projeto de Lei nº 037/2019, que “Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências.” Colocados em discussão, o Vereador Alvaro informou que o projeto nº 037/2019 apenas está fazendo algumas adequações das despesas da administração. Já o projeto de lei nº 037/2019 visa a aquisição de uma área de terras para futura construção de casas populares para atender a população mais carente. A Vereadora Leilaine informou que o dinheiro referente ao desmanche do negócio da área de terras adquirida para construção de casas populares em 2017 agora está sendo utilizado para adquirir outra área por um valor menor. A Vereadora Marisa solicitou informação de onde se localiza a área de terras que o Executivo está adquirindo e qual o seu tamanho. O Vereador Alvaro informou que a localização é próxima ao Bairro Scorsatto e a  área possui 9.100 m2. O Vereador Osmar disse que o projeto chegou em boa hora pois muitas pessoas estão reivindicando as casas. O Vereador Jaime disse que demorou mais de dois anos para o Executivo adquirir uma nova área de terras e salientou que 126 famílias estão cadastradas para receber as casas populares. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu pareceres favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 036 e 037/2019  em  votação,  aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 038/2019, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Psicólogo e dá outras providências” e - Projeto de Lei nº 039/2019, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Técnico de Enfermagem e dá outras providências.” Colocados em discussão, o Vereador Alvaro informou que os dois profissionais solicitaram exoneração de seus cargos e por isso a necessidade de contratar dois novos servidores.	A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu pareceres favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 038 e 039/2019  em  votação,  aprovados  integralmente e por unanimidade.	 Nada mais havendo para ser registrado, às dezessete horas e quarenta minutos (17:40 hs) a Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após  discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.

