ATA Nº 005/2017
Aos sete (07)  dias  do  mês  de  fevereiro  de  dois  mil  e  dezessete (2017), às dezesseis horas e trinta minutos (16:30 hs), no Plenário Vereador Hilário Ferri da Câmara de Vereadores, Município de Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se os (as) senhores (as) Vereadores (as) para uma Sessão Ordinária. O Presidente em exercício da Mesa Diretora, Vereador Daniel Borges de Lima, assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Daniel Borges de Lima, Nelso de Bona, Reni Guerini Maia, Tiago Santin Fornari,  Alvaro Salvatori, Sueli Lodi Giordani, Fábio Júnior de Lima Pereira, Osmar Gabiatti Desengrini e Dorlan Velere Ferreira. Havendo quórum  regimental o Presidente  declarou aberta a Sessão e colocou em discussão e votação as Atas de nº  003 e 004/2017, das Sessões  Extraordinárias realizadas nos dias doze (12) e dezessete (17) de janeiro de 2017, sendo aprovadas integralmente e por unanimidade. Em seguida o Presidente solicitou ao Vereador Alvaro a leitura de um trecho da Bíblia. A seguir o Presidente apresentou a seguinte pauta para a ordem do dia: - Projeto de Lei nº 007/2017; - Projeto de Lei Complementar nº 001/2017; - Projeto de Lei nº 001/2017, de origem Legislativa; e, - Requerimento nº 001/2017. Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Em seguida passou-se à ordem do dia: - Projeto de Lei nº 007/2017, que “Autoriza realização de processo seletivo para contrato emergencial de enfermeiro, técnico em enfermagem e agentes de endemias por tempo determinado e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Fabinho informou que será realizada uma nova prova seletiva para a contratação de pessoas para preencher os cargos devido a ampliação do programa saúde da família. O Vereador Dorlan disse que a contratação é de extrema importância e por isso é a favor do projeto. O Vereador Nelsinho disse a bancada do PDT sempre será favorável  a todos os projetos que visam  beneficiar a nossa comunidade. O Vereador Alvaro endoçou as palavras do colega Vereador Nelsinho já que o projeto é de suma importância. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 007/2017 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei Complementar nº 001/2017, que “Autoriza o Poder Executivo municipal a alterar a lei complementar  municipal  nº 007, de 4 de abril de 2016 dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Fabinho disse que o Município tem convênios com vários órgãos públicos estaduais e federais  e quando há necessidade e disponibilidade a municipalidade empresta servidores, sempre com a concordância do mesmo. O Vereador Nelsinho informou que no último ano quase conseguiu uma máquina do Estado para manutenção das estradas e este é um exemplo de que precisava de um servidor do Município para operar a máquina.  A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei Complementar nº 001/2017 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade.  - Projeto de Lei nº 001/2017, de Origem Legislativa e de autoria de todos os Vereadores, que “Institui  a  Semana da Consciência Negra no Município de Arvorezinha.” Colocado em discussão, os Vereadores destacaram a importância dos afrodescendentes para o crescimento do nosso Município. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 001/2017 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Requerimento nº 001/2017,  de autoria do Vereador Daniel, que solicita ao Executivo Municipal  que seja feito o alinhamento da Rua 20 de Setembro. Colocado em discussão, o Presidente salientou que muitos  moradores solicitaram a regularização do traçado correto da rua que está previsto no projeto feito pelo município. O Vereador Nelsinho disse que o problema já deveria ter sido resolvido e todos os Vereadores devem cobrar do Prefeito a solução. O Vereador Tiago disse que é papel dos Vereadores ajudarem os munícipes. Colocado o  Requerimento nº 001/2017 em votação, aprovado por unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Reni destacou o compromisso que tem em exercer o cargo para ajudar a população e lembrou da sua saída do PDT para formar o PSD e que graças a isso conseguiu diversas verbas junto ao Deputado Danrlei e também destacou o ingresso do Senador Lasier Martins no seu partido. Disse que espera que a campanha política seja feita com respeito e seriedade e que vença o melhor. O Vereador Nelsinho também se manifestou com relação a eleição, esperando que seja realizada de forma pacífica e também aqui na Câmara espera que todos  tenham  respeito para com os colegas. Disse que durante esses quatro anos vai trabalhar para defender os eleitores. O Vereador Tiago comentou sua candidatura ao cargo de Vice-Prefeito e disse que é gratificante pois é o município em que nasceu e se criou e sempre participou na comunidade e que está preparado para assumir a responsabilidade. O Vereador Fabinho lembrou que por um acaso do destino o Vereador que iniciou a CPI contra o ex-prefeito Sergio hoje está no cargo de Prefeito do Município, justamente devido a condenação do Prefeito devido a CPI e quem sabe pode continuar os quatro anos a frente do cargo ao lado do colega Vereador Tiago. A Vereadora Sueli parabenizou os colegas Vereadores pela coragem de se candidatarem ao cargo na majoritária e disse que se elegeu pelo PP, mas é Vereadora de todos e vai buscar o melhor para o nosso Município. Nada mais havendo para ser registrado, às  dezessete horas e quarenta  minutos (17:40 hs) o Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.

