ATA Nº 033/2020
Aos quinze (15)  dias do mês  de dezembro 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, Dorlan Ferreira, Tiago Fornari, Marisa Parisotto, Sueli Lodi Giordani, Jaime Borsatto, Osmar Desengrini, Alvaro Salvatori e Nelso de Bona. Havendo quórum  regimental, a Presidente declarou aberta a Sessão. Em seguida o Vereador Alvaro fez a leitura de um trecho da Bíblia. O Vereador Tiago fez a leitura das correspondências, onde leu o Edital de Audiência Pública do Orçamento para 2021, que será realizada no dia 18 aqui na Câmara. A seguir a Presidente apresentou a seguinte pauta  para a ordem do dia: - Projeto de Lei nº   121/2020. Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do dia: - Projeto de Lei nº 121/2020, que “Altera o artigo 39, inciso IV, da Lei Municipal Nº 2749/2016 que reestrutura o Regime Próprio de Previdência do Município de Arvorezinha e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador Alvaro informou que a Lei Federal determina que seja feita a alteração no RPPS e solicitou a aprovação do projeto. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei  nº  121/2020  em  votação, aprovados integralmente e por unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente: todos os Vereadores se manifestaram sobre a atual Legislatura que se encerra no final do mês.  Nada mais havendo para ser registrado, às dezessete horas e trinta e cinco minutos (17:35 hs) a Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após  discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.

