ATA Nº 015/2020
Aos sete  (07) dias  do  mês  de julho de  dois  mil  e  vinte  (2020), 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 Marisa Parisotto, assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Daniel Borges de Lima, Nelso de Bona, Tiago Fornari, Alvaro Salvatori, Marisa Parisotto, Sueli Lodi Giordani, Jaime Borsatto, Dorlan Ferreira e Osmar Desengrini. Havendo quórum  regimental, a Presidente declarou aberta a Sessão e colocou em discussão e votação a Ata de nº  014/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia dezesseis (16) de junho de 2020, sendo aprovada  integralmente e por  unanimidade. Em seguida o Vereador Dorlan 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  058 e 088/2020; e, - Requerimentos nº 007 e 008/2020.  Colocada a ordem do dia em discussão, o Vereador Alvaro fez proposição para que o  Projeto de Lei nº 002/2020 seja incluído na ordem do dia. O Vereador Jaime salientou que o referido projeto ainda está incompleto e por isso não pode ser incluído na ordem do dia e também não há consenso sobre os subsídios. Colocada a ordem do dia em votação, aprovada por unanimidade. A seguir passou-se para a Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 058/2020, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de cessão de uso de imóveis localizados no Perau do Facão e dá outras providências”. Colocado em discussão, os Vereadores destacaram a importância de  incentivar a área do turismo do nosso Município. 
A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 058/2020 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 088/2020, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar 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 088/2020 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Requerimento nº 007/2020, de autoria da Vereadora Marisa, que solicita ao Executivo Municipal sejam  realizadas obras de melhoria no final da rua Emília Pompermaier Tasca, além de providenciar a iluminação pública. Colocado em discussão, a Presidente informou que os moradores pretendem fazer um  murro e o passeio público, mas para isso é necessário que o Executivo execute obras de melhorias na rua. O Vereador Nelsinho lembrou que na legislatura passada foi procurado por dois moradores daquela rua para fazer o requerimento, mas foi falar com o prefeito a respeito e tomou conhecimento que na rua existe uma vertente de água e por isso que até agora  nada foi feito no local. O Vereador Dorlan salientou que não é possível abrir a rua devido a fonte de água, mas quanto a melhorias até onde a rua foi aberta não vê problemas e o assunto deve ser encaminhado ao Executivo para providências. Colocado o Requerimento nº 007/2020 em votação, aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 008/2020, de autoria da Vereadora Marisa que solicita ao Executivo Municipal sejam concedidos incentivos para a implantação de novos aviários, principalmente com a terraplenagem, e conforme a Lei Municipal nº 2088/2010. Colocado em discussão, o requerimento foi amplamente debatido pelos Vereadores que salientaram a necessidade de voltar a incentivar a avicultura no nosso Município. Em seguida fez uso da palavra o senhor Valdir Bortolotto Civa, que em nome dos demais interessados em construir os aviários, apresentou os projetos para construir os aviários, os benefícios que trarão à economia do município e a importância da municipalidade apoiar a iniciativa. Colocado o Requerimento nº 008/2020 em votação, aprovado 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.

