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 	                  Câmara   M u n i c i p a l  De  Vereadores  de  Ar v o r e z i n h a  RS
                                          “A força que vem do povo”   Legislatura 2017/2020
        “Arvorezinha, Capital Nacional da Erva-Mate e do Melhor Chimarrão”. 
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Sessão Ordinária - 18.02.2020

-ATA 029/2019. Aprovado por unanimidade.


EMENDA MODIFICATIVA Nº 001, AO PROJETO DE LEI Nº 005/2020. “O artigo 1º do Projeto de Lei nº 005/2020 passa a ter a seguinte redação:........Art. 1º- Fica alterado o artigo 2° da Lei Municipal nº 2.500, de 02 de abril de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:......Art. 2° - A taxa tem como base de cálculo o custo estimado da atividade administrativa de vistoria, exame e análise dos projetos e será calculada por alíquotas fixas, tendo por base as tabelas constantes do artigo seguinte, diferenciada em função do porte, modalidade, extensão, quantificação e impacto ambiental do empreendimento ou atividade a ser licenciada, e será atualizada anualmente pela taxa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), por meio de decreto do Poder Executivo.” Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 005, DE 30 DE JANEIRO DE 2020. “Altera a Lei Municipal nº 2500 de 02 de abril de 2014, e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 001, AO PROJETO DE LEI Nº 006/2020. “O artigo 1º do Projeto de Lei nº 006/2020 passa a ter a seguinte redação:........Art. 1º- Fica alterado o artigo 5°, da Lei Municipal nº 2.670, de 04 de novembro de 2015, passando a vigorar com a seguinte redação:.......Art. 5º- O valor da taxa de vigilância sanitária será estipulado de acordo com as atividades constantes no anexo único, o qual será reajustado anualmente pelo índice de variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), bem como as multas, sempre no mês de janeiro, por meio de Decreto Municipal.” Aprovado por cinco votos.

PROJETO DE LEI Nº 006, DE 30 DE JANEIRO DE 2020. “Altera a Lei Municipal nº 2.670 de 04 de novembro de 2015, e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 001, AO PROJETO DE LEI Nº 016/2020. “O artigo 1º do Projeto de Lei nº 016/2020 passa a ter a seguinte redação:........Art. 1º.	Fica o Poder Executivo Municipal de Arvorezinha autorizado a renovar contrato por tempo determinado de uma (01) Cozinheira, até a data de 30 de dezembro de 2020, a contar do respectivo término do contrato de trabalho n° 14/2018, autorizado pela Lei Municipal nº 2932/2018.” Aprovado por cinco votos.
Votação nominal:
Vereadora Leilaine Demozzi Zanella: Não;
Vereador Álvaro Luiz Fornari Salvatori: Não;
Vereador Cleomar Bertoncelli: Não;
Vereador Osmar Desengrini: Não;
Vereador Daniel Borges de Lima: Sim;
Vereador Jaime Talietti Borsatto: Sim;
Vereador Tiago Santin Fornari: Sim;
Vereadora Sueli Lodi Giordani: Sim;
Vereadora Marisa Parisotto: Sim.

PROJETO DE LEI N° 016, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020. “Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter temporário, na função de Cozinheira, e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.

EMENDA MODIFICATIVA Nº 001, AO PROJETO DE LEI Nº 018/2020. “	O caput do artigo 1º do Projeto de Lei nº 018/2020 passa a ter a seguinte redação:........Art. 1º.	Fica o Poder Executivo Municipal de Arvorezinha autorizado a contratar em caráter emergencial por tempo determinado um (01) Professor de Matemática, com carga horária semanal de 20 horas, até a data de 30 de dezembro de 2020, a contar da assinatura do contrato de trabalho.” Aprovado por seis votos.
Votação nominal:
Vereadora Leilaine Demozzi Zanella: Sim;
Vereador Álvaro Luiz Fornari Salvatori: Não;
Vereador Cleomar Bertoncelli: Sim;
Vereador Osmar Desengrini: Não;
Vereador Daniel Borges de Lima: Sim;
Vereador Jaime Talietti Borsatto: Sim;
Vereador Tiago Santin Fornari: Sim;
Vereadora Sueli Lodi Giordani: Sim.

PROJETO DE LEI Nº 018, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter emergencial, na função de Professor de Matemática e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade. 


REQUERIMENTO Nº 002/2020 - “Requerer seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal no sentido de informar a esta Casa Legislativa,  dentro dos prazos vigentes previstos no artigo 127 da Lei Orgânica Municipal e 37 da Constituição Federal, o que segue abaixo: 1 – fornecer relatório anual dos contribuintes que receberam o auxílio financeiro no custeio de horas máquinas aos produtores rurais do município, conforme dispõe as Leis Municipais nº 2092, de 20 de maio de 2010 e alterações, e Lei Municipal nº 3148, de 08 de maio de 2019, relativos aos anos de 2017, 2018 e 2019, informando o nome do beneficiado e o respectivo valor do auxílio financeiro recebido.” Aprovado por unanimidade. 

REQUERIMENTO Nº 003/2020 - “Requerer seja oficiado o Poder Executivo no sentido de concluir a obra na Rua Adolfo Pompermayer iniciada há aproximadamente um ano atrás, já que até o momento foi feito apenas a pavimentação da rua e conforme o projeto da obra, anexo, que é parte integrante do Edital nº 10/2019 da Tomada de Preço nº 02/2019, também precisa ser construído o passeio público e a acessibilidade, para atender a lei federal que exige que recursos de emendas parlamentares destinadas a pavimentação de ruas também seja feito o passeio público e a acessibilidade.” Aprovado por unanimidade. 

REQUERIMENTO Nº 004/2020 - “Requerer ao Executivo Municipal que seja equipada uma sala da Unidade Básica de Saúde Leonir Fornari, localizada no Bairro Nossa Senhora das Graças, para que também naquela unidade de saúde seja disponibilizado o serviço de fisioterapia a população, principalmente para as pessoas que residem naquele bairro e bairros próximos, visando facilitar o acesso da população a esse serviço.” Aprovado por unanimidade. 




Sala de Sessões, Arvorezinha, 19 de fevereiro de 2020.


Marisa Ana Bonfanti Parisotto
Presidente

