ATA Nº 009/2022
Aos dois  (02)  dias do mês  de maio de  dois  mil e vinte e dois (2022), 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 Fabiano Macedo Pancotte, assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Augusto Cichelero, Fabiano Pancotte, Eberson Coradi, Clóvis Roman, Sueli Lodi Giordani, Gilson Desengrini da Silva, Tiago Fornari e Emir Colognese. Havendo quórum  regimental, o Presidente declarou  aberta a Sessão e passou a palavra ao servidor Tiago Capoani que apresentou aos Vereadores o Relatório de Monitoramento de Gestão em Saúde do Executivo Municipal do Primeiro (1º), Segundo (2º) e Terceiro (3º) Quadrimestre de 2021, assim como o Relatório do Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão do Primeiro (1º), Segundo (2º) e Terceiro (3º) Quadrimestre de 2021. A seguir o Presidente colocou em discussão e votação a Ata de nº   008/2022, da Sessão  Ordinária  realizada no dia dezoito  (18) de abril de 2022, sendo aprovada  integralmente e por unanimidade. Em seguida o Presidente solicitou ao Vereador Clóvis  a leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente apresentou a seguinte pauta  para a ordem do dia: - Projetos de Leis  nº  037, 039, 040, 041, 042, 044, 045, 046, 047 e 048/2022; e. - Requerimentos  nº   013 e 014/2022.  Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 037/2022, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Sociedade Soledadense de Amparo aos Desabrigados e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador Augusto informou que o convênio está sendo renovado para possibilitar o atendimento de pessoas em vulnerabilidade social. Após mais alguns debates, a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 037/2022 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 039/2022, que “Autoriza a concessão de incentivo para empresa industrial Leomar Zanchin Ltda e dá outras providências”;.- Projeto de Lei nº 040/2022, que “Autoriza a concessão de incentivo para empresa industrial Cesar Antonio Gheno e dá outras providências”;  - Projeto de Lei nº 041/2022, que “Autoriza a concessão de incentivo para empresa industrial Qualitá Atelier de Calçados Ltda e dá outras providências”; e,  - Projeto de Lei nº 042/2022, que “Autoriza a concessão de incentivo para empresa industrial Robson N. Rodrigues Ltda e dá outras providências”. Colocados em discussão, o Vereador Augusto disse que os projetos tem o objetivo de conceder incentivos às quatro empresas visando a geração de emprego e renda para o nosso Município. O Vereador Tiago disse que os incentivos vão fomentar a economia do nosso município e gerar empregos. O Vereador Eberson disse que é importante atrair empresas de fora para investirem em nosso município, mas entende que também devem ser incentivadas as empresas daqui. Salientou que a concessão dos  incentivos deve ser bem avaliados para que não sejam apontados pelo TCE. Lembrou que algumas empresas do nosso Município também esperam incentivos do Poder Executivo municipal. O Vereador Gilson lembrou que os incentivos foram avaliados po r um conselho e está tudo dentro da Lei. O Vereador Emir disse que os incentivos são importantes para a geração de emprego e espera que mais empresas sejam incentivadas. A Vereadora Sueli disse que incentivando as empresas certamente serão gerados mais empregos e consequentemente também permanecerão no nosso município e mais adiante novas empresas poderão ser incentivadas. O Vereador Clóvis lembrou que no ano passado havia solicitado a concessão de incentivo para a empresa Tia Inês, já que a atual estrutura não atende as necessidades da empresa, que agora vai conseguir melhorar a estrutura e aumentar consideravelmente o número de funcionários. Também as novas empresas que estão se instalando em nossa cidade irão gerar mais empregos e desenvolvimento para o nosso município. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  pareceres  favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 039, 040, 041 e 042/2022 em votação, foram  todos  aprovados  integralmente e por unanimidade.  - Projeto de Lei nº 044/2022, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar especial e dá outras providências”. 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 Lei nº  044/2022 em votação,  aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 045/2022, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Professor para a Educação Infantil e Anos Iniciais e dá outras providências”;  - Projeto de Lei nº 046/2022, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, nas funções de Técnico em Enfermagem e dá outras providências”; e, - Projeto de Lei nº 047/2022, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter temporário, na função de Cozinheira, Agente Comunitário de Saúde – área 1  e dá outras providências”. Colocados em discussão, o Vereador Augusto disse que visitou os postos de saúde e esteve na secretaria de educação e comprovou que realmente os cargos são necessários. O Vereador Eberson disse que para o bom andamento dos trabalhos da administração municipal é a favor dos projetos. O Vereador Emir disse que aprova os projetos,  mas espera que o Prefeito realmente realize o concurso público no próximo ano.  A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  pareceres  favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 045, 046 e 047/2022 em votação, foram todos aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 048/2022, que “Dispõe sobre o valor da remuneração correspondente ao sobreaviso no Município de Arvorezinha/RS e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador Augusto informou que os valores do sobreaviso dos motoristas da área da saúde estão sendo corrigidos. O Vereador Emir disse que os motoristas que trabalham  com a ambulância ficam vinte e quatro horas a disposição da população e eles merecem o reajuste. A Vereadora Sueli também destacou o trabalho dos motoristas e considera justo o aumento. O Vereador Clóvis elogiou o trabalho dos motoristas que estão sempre a disposição da população. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº  048/2022 em votação,  aprovados  integralmente e por unanimidade.  - Requerimento nº 013/2022, de autoria do Vereador Fabiano, que solicita ao Prefeito Municipal a cedência de espaço físico no Parque Municipal de Eventos à Associação de Corpo de Bombeiros Voluntários de Arvorezinha. Colocado em discussão, o Presidente disse que o corpo de bombeiros voluntários necessita de um local para servir como sede, e cedendo o espaço é uma  forma de valorizar o trabalho das pessoas que integram a corporação. Colocado o Requerimento nº 013/2022 em votação, aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 014/2022, que solicita ao Prefeito no sentido de providenciar a sinalização de trânsito das ruas da cidade e também identificar e destinar vagas de estacionamento para idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais. Colocado em discussão, o Vereador Eberson disse que a nossa cidade está necessitando de melhorias na sinalização de trânsito, até porque contamos com  um CFC que atende pessoas de toda a região.  Colocado o Requerimento nº 014/2022 em votação, aprovado por unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Eberson destacou o trabalho que vem sendo desenvolvido pela ACISAR/CDL, que contribuiu inclusive com a vinda da subestação da RGE. Informou que algumas emendas parlamentares em breve terão seu valor depositado na conta da  municipalidade. Sugeriu ao Prefeito Municipal o aumento do valor que é  repassado à Associação do Corpo de Bombeiros Voluntários. A seguir o Prefeito Municipal Jaime Borsatto fez uso da palavra e informou que em 2014, quando era o Presidente desta Casa, realizou uma audiência pública devido as más condições do fornecimento de energia elétrica por  parte da RGE e ali foi iniciada a reivindicação de uma subestação que ora está se concretizando. Comentou sobre os projetos de leis que concedem incentivos as empresas e destacou a importância na geração de empregos e renda. Também destacou os demais incentivos que estão sendo concedidos no setor agropecuário. A Vereadora Sueli também cobrou do Prefeito Municipal um auxílio financeiro maior ao corpo de bombeiros. O Vereador Gilson salientou que se o município contasse com um distrito industrial facilitaria a concessão de incentivos para as empresas que desejam construir sua sede, como é o caso da Tia Inês. O Vereador Clóvis lembrou que na última sexta feira o Chefe da Casa Civil do Estado recebeu o Vereador Augusto e o Prefeito Jaime, que entregaram  projetos de pavimentação na Linha Barro Preto e Torres Gonçalves. O Vereador Emir informou que o Deputado Cherini vai destinar uma emenda parlamentar  para a área da agricultura do nosso município. O Vereador Tiago lembrou que naquela audiência pública sobre energia elétrica foram  recebidas diversas reclamações na qualidade da energia elétrica fornecida pela RGE. Lembrou que no ano passado também solicitou o melhoramento na sinalização de trânsito nas ruas de nossa cidade. O Vereador Augusto comentou sobre as redes de energia elétrica e da necessidade das pessoas não plantarem árvores em baixo ou próximo a essas redes. Nada mais havendo para  ser  registrado, às  dezenove horas  e vinte e oito  minutos (19:28 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após  discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.

