
ATA 002/2017 DE REUNIÃO DA COMISSÃO REPRESENTATIVA 

Aos seis (06) do mês de janeiro de  dois mil e dezessete (2017) no Plenário 

Vereador Hilário Ferri, Câmara de Vereadores de Arvorezinha RS, às treze 

horas (13:00) reuniram-se os membros da Comissão Representativa, 

formada pelos Líderes de Bancadas PP, PDT, PMDB, presidida pelo 

Presidente da Casa Daniel Borges de Lima, que abriu os trabalhos e 

designou para que o servidor Noé Angelo, secretariasse os trabalhos, e 

após de imediato, apresentou o motivo da reunião, qual seja, que tendo 

em vista a Portaria numero 7.546/2017 que nomeou nessa manhã a  Sra. 

Marisa Ana Bonfanti Parisotto, como Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Trabalho, a partir de 06/01/2017 e, considerando que a mesma 

ocupava a titularidade  como vereadora nessa Casa, convoquei a Comissão 

Representativa formada pelos Líderes de Bancadas, não sendo convidado 

para esta reunião a Líder da Bancada do PMDB, por motivo acima exposto, 

faz necessário dar posse ao segundo suplente de vereador da coligação 

PP, PSDB, PMDB,PSB, PCdoB, PTB, PSD, PV, Senhor Reni Guerini Maia. O 

Presidente solicitou ao Reni que entregue a Declaração de Bens e o 

Diploma, que foi entregue ao Presidente, o mesmo informou que ficará no 

arquivo da Secretaria da Câmara, e de imediato o juramento do Senhor 

Reni, que em posição de pé com o braço direito estendido sobre a 

Constituição Federal de 1988, verbalizou “prometo cumprir e fazer 

cumprir a Lei Orgânica, as Leis da União, do Estado e do Município e 

exercer o meu mandato sob a inspiração do patriotismo, da Lealdade, da 

honra e do bem comum” o Presidente Daniel, declarou empossado o 

vereador que acabou de prestar o compromisso. O vereador Reni 

agradeceu o Presidente Daniel e os Líderes Nelso e Tiago, o Presidente 

ofereceu a palavra, ninguém quis fazer uso da palavra, o Presidente 

encaminhou a reunião para os encaminhamentos finais e logo deu por 

encerada a reunião da Comissão Representativa, que Eu Noé Angelo, 

designado, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, segue por mim 

assinada, pelos vereadores Líderes, vereador Reni e demais presentes,  


