ATA Nº 004/2021
No primeiro (1º)  dia do mês  de fevereiro de  dois  mil e vinte e um (2021), às dezoito horas e quinze minutos (18:15 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. O Presidente da Mesa Diretora, Vereador Clóvis Provensi Roman, assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Augusto Cichelero, Fabiano Pancotte, Tiago Fornari, Sueli Lodi Giordani, Eberson Coradi, Edelberto Gehlen, Clóvis Roman, Emir Colognese e Gilson Desengrini da Silva. Havendo quórum  regimental, a Presidente declarou aberta a Sessão e colocou em discussão e votação a Ata de nº 003/2021, da Sessão Extraordinária realizada no dia vinte e um (21) de janeiro de 2021, sendo aprovada integralmente e por unanimidade. Em seguida o Vereador Edelberto fez a leitura de um trecho da Bíblia. A seguir o Presidente apresentou a seguinte pauta  para a ordem do dia: - Projetos de Leis nº   007, 008, 009, 010 e 011/2021; - Projeto de Resolução nº 002/2021; - Ante-Projeto de Lei nº 001/2021; e, Requerimentos nº 003 e 004/2021. Colocada a ordem do dia em discussão, o Vereador Tiago solicitou a inclusão dos Requerimentos nº 001 e 002/2021 na ordem do dia. O Presidente comunicou que em conformidade com o artigo 96 do Regimento Interno desta Casa somente poderão ser incluídas na ordem do dia matérias apresentadas com antecedência mínima de 72 horas, o que não é o caso dos requerimentos e que pretende cumprir o que dispõe o Regimento Interno.  Colocada a ordem do dia  em votação, aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: - - Projeto de Lei nº 007/2021, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências”. Colocado em discussão e após alguns debates, a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 007/2021 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 008/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Psicólogo e dá outras providências”. Os Vereadores  Clóvis, Augusto, Gilson e Sueli apresentaram a seguinte Emenda Modificativa nº 001 ao artigo 1º, com a seguinte redação: “Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Arvorezinha autorizado a contratar por tempo determinado 01 (um) Psicólogo, com carga horária semanal de 40 horas, pelo prazo de seis (06) meses, a contar da assinatura do contrato de trabalho, precedido por processo seletivo simplificado nº 001/2019.” Colocados em discussão, a Vereadora Sueli informou que a Psicóloga que está na banca de espera é a mesma que está trabalhando na Secretaria da Saúde e optou por permanecer lá por já estar ambientada aos trabalhos e por isso é preciso contratar um novo Psicólogo para atuar no CREAS. O Vereador Eberson disse que é de extrema importância a contratação desse profissional, mas não concorda que seja contratado apenas por seis meses, já que o cargo é indispensável agora a também vai ser daqui a seis meses. O Vereador Fabinho lembrou que no setor privado existe a contratação por três meses para experiência e acredita que seis meses é suficiente para avaliar o trabalho do profissional e posteriormente pode ser contratado novamente. O Vereador Edelberto disse que o Psicólogo é necessário no CREAS não apenas por seis meses, mas permanente e não consegue entender porque a emenda reduzindo o prazo do contrato foi apresentada.   Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável a emenda, sendo que o Vereador Emir é contrário. Colocados o Parecer e a Emenda Modificativa nº 001 em votação, aprovados por quatro (04) votos contra três (03), sendo os votos contrários dos Vereadores do PDT. O Vereador Tiago se absteve de votar. A  Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao Projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 008/2021 em votação, aprovados por unanimidade. - Projeto de Lei nº 009/2021,  que “Altera a Lei Municipal nº 2579/2014 e dá outras providências”. Colocado em discussão, a Vereadora Sueli informou que está sendo alterado  o índice de reajuste das horas máquinas, passando do IGPM para o IPCA, que é muito menor e com isso vai beneficiar os arvorezinhenses. O Vereador Eberson disse que a Lei beneficia principalmente os agricultores, mas acredita que pode ser melhorado com o congelamento dos reajustes para os próximos quatro anos e assim alavancar a produção agrícola do nosso município, incentivando a permanência do  homem no campo e o setor produtivo. O Vereador Augusto lembrou que o preço do combustível e de peças vem sofrendo constantes  aumentos e acredita que a proposta do Vereador Eberson é interessante, mas não para o atual momento, pois quatro anos é tempo demais. O Vereador Fabiano parabenizou a administração municipal por reduzir consideravelmente o índice de reajuste das horas máquinas, beneficiando os agricultores e também  acredita que o momento não é propício para congelar os valores. O Vereador Gilson disse que é a favor do projeto e entende que devem ser concedidos também incentivos ao setor agrícola. O Presidente disse que ao invés de congelar as horas máquinas, entende que devem ser concedidos incentivos aos agricultores para que emitam mais notas fiscais. A  Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 009/2021 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 010/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter temporário, na função de Assistente Administrativo e dá outras providências”, e, - Projeto de Lei nº 011/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter temporário, na função de Motorista e dá outras providências”. Colocados em discussão, a Vereadora Sueli disse que os contratos precisam ser renovados para dar continuidade aos trabalhos até que seja realizado novo processo seletivo. O Vereador Eberson disse que á a favor dos projetos, mas chama a atenção que o Executivo envia projetos de contratação com prazo de três, seis ou doze meses, havendo diferenciação no tratamento para com as pessoas contratadas. A  Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  pareceres  favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 010 e 011/2021 em votação, foram todos aprovados integralmente e por unanimidade. – Projeto de Resolução nº 002/2021, de autoria do Presidente, que “Autoriza o Legislativo Municipal a filiar-se à AVAT”. Colocado em discussão, o projeto foi amplamente debatido pelos Vereadores e a seguir a  Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Resolução nº 002/2021 em votação, aprovados integralmente e por  unanimidade. - Ante-Projeto de Lei nº 001/2021, de autoria do Vereador Eberson, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder espaço na praça Dorival Scipioni para as agroindústrias familiares de pequeno porte de processamento artesanal e microprodutores rurais e dá outras providências”. Colocado em discussão, a Vereadora Sueli disse que o objetivo da proposta é disponibilizar um local para que as pessoas possam vender seus produtos. O Vereador Eberson disse que a proposta visa beneficiar as pequenas empresas, disponibilizando as nove salas daquela praça para que as agroindústrias possam expor e vender seus produtos. O Vereador Edelberto disse que não existe um local adequado para que as pequenas empresas e agroindústrias possam se instalar e vender seus produtos. O Vereador Emir disse que ações desse tipo visam o crescimento do nosso Município. O Presidente disse que acha interessante utilizar o espaço da praça para que lá possam ser colocados produtos a venda, principalmente para os turistas para que possam levar uma lembrança de Arvorezinha para suas casas. Colocado o Ante-Projeto de Lei nº 001/2021 em votação, aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 003/2021, de autoria dos Vereadores do PDT, que solicitam ao Executivo Municipal o congelamento até o ano de 2024, dos valores previstos em lei para os serviços de horas máquinas e implementos agrícolas, executados pelo Município de Arvorezinha à particulares. Colocado em discussão, o Vereador Eberson disse que entende que é fundamental congelar os valores, pois sabe das dificuldades que os agricultores vem enfrentando atualmente e cabe ao Prefeito atender ou não esse pedido. A Vereadora Sueli lembrou que o atual Prefeito atuou sempre em favor dos agricultores aqui na Câmara e tem certeza que ele vai fazer o melhor para o setor. O Vereador Augusto disse que continua com a posição de que agora não é o momento, mas cabe ao prefeito essa decisão. O Vereador Fabiano disse que é a favor do requerimento, mas continua achando que não é o melhor momento para isso e tem certeza que o Executivo vai estudar o assunto e fazer sempre o melhor para os agricultores. O Vereador Edelberto disse que sabe das dificuldades que todos os setores sofrem, mas entende que o Prefeito deveria avaliar a situação junto aos agricultores do nosso Município. O Presidente voltou a dizer que deve haver incentivos para extrair nota fiscal de produtor rural e trocar por horas máquinas. Colocado o Requerimento nº 003/2021 em votação, aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 004/2021, de autoria dos Vereadores do PDT, que solicita ao Executivo a concessão de incentivos para os agricultores que criam frangos e suínos, bem como para a instalação de novos aviários e chiqueiros. Colocado em discussão, o Vereador Eberson disse que o incentivo é importante para que a avicultura e suinocultura se desenvolva e a lei para isso já existe e só depende do Prefeito conceder o auxílio. O Presidente destacou que o Executivo certamente vai conceder incentivos para o setor agrícola. O Vereador Augusto lembrou ao Vereador Eberson que no governo do PDT também existia a lei de incentivos aos agricultores, mas nada foi feito pela administração anterior. A Vereadora Sueli  lembrou que os Vereadores, juntamente com empreendedores rurais, reivindicarem ao Executivo da gestão passada incentivos na área da avicultura. Disse que espera que o Prefeito Jaime conceda os incentivos para desenvolver nosso Município nesse setor. O Vereador Emir disse que os Vereadores estão de parabéns porque estão representando o povo de Arvorezinha, especialmente os agricultores e espera que o Prefeito olhe com muito carinho essa classe. O Vereador Gilson disse que acredita que o Prefeito Jaime vai olhar de uma maneira diferente para o setor agropecuário do que a administração anterior olhou. Colocado o Requerimento nº 004/2021 em votação, aprovado por unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Edelberto disse que já surgiram dúvidas com relação a possível cedência do espaço na Praça Dorival Scipioni, se vai ser de forma gratuita ou não, mas o assunto está apenas no início e a administração municipal vai definir  isso. A Vereadora Sueli informou que esteve na Secretaria Estadual da Agricultura na semana passada reivindicando investimentos em nosso município e certamente vai colher frutos e destacou também que os Vereadores devem reivindicar emendas parlamentares dos seus Deputados.  Nada mais havendo para ser registrado, às dezenove horas e cinquenta minutos  (19:50 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após  discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.

