ATA 01/2017 DE REUNIÃO DE COMISSÃO REPRESENTATIVA
Aos três(03) dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete (2017) no Plenário Vereador Hilário Ferri, Câmara de Vereadores de Arvorezinha rs, às dezesseis horas (16:00) reuniram-se os vereadores membros da comissão representativa, formada pelos líderes das bancadas PMDB, PDT, PP, sendo os vereadores, Marisa Parisotto, Nelso de Bona, Tiago Fornari, respectivamente, presidida pelo presidente da Casa Daniel Borges de Lima, que abriu os trabalhos e de imediato apresentou o motivo da reunião, qual seja, que tendo em vista a posse do Presidente do Legislativo Jaime Talietti Borsatto, como Prefeito interino da Administração Municipal de Arvorezinha, a partir de 01/01/2017, necessário dar posse ao primeiro suplente de vereador da coligação, PP, PSDB, PMDB, PSB, PC do B, PV, PTB, PSD, Sr. Fabio Junior de Lima Pereira. O Presidente Daniel solicitou a entrega da Declaração de Bens e do Diploma, que foi entregue ao Presidente, informou que ficara no arquivo da Secretaria da Casa, e de imediato tomou o juramento do suplente de vereador Fabio, que em 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 Fabio informou que de imediato estará em uma audiência importante para Arvorezinha que acontecerá em Porto Alegre, agradeceu a Comissão Representativa. O Presidente fez considerações, disse que nada mais a tratar deu por encerada a presente reunião. Eu Noé Angelo, designado, lavrei a presente Ata, que segue assinada, digo assinada por mim e vereadores presentes da Comissão Representativa e demais, que discutida, foi aprovada pela Comissão Representativa. 

