ATA Nº 022/2017
Aos quatro (04) dias  do  mês  de  julho 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 da Mesa Diretora, Vereador Jaime Talietti Borsatto, assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Daniel Borges de Lima, Nelso de Bona, Marisa Parisotto, Tiago Santin Fornari, Alvaro Salvatori, Sueli Lodi Giordani, Jaime Borsatto, Osmar  Gabiatti Desengrini e Rogemir Civa. Havendo quórum  regimental o Presidente  declarou aberta a Sessão e colocou em discussão e votação a Ata de nº  021/2017, da Sessão Ordinária   realizada no dia vinte e nove (29) de junho de 2017, sendo aprovada  integralmente e por unanimidade. Em seguida o Presidente solicitou a Vereadora Sueli a leitura de um trecho da Bíblia. A seguir o Presidente apresentou a seguinte pauta para a ordem do dia: - Projeto de Lei nº  055/2017. Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. A seguir passou-se à ordem do dia: - Projeto de Lei nº 055/2017, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter temporário, nas funções de doméstica e de agentes de saúde (área 2) 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 055/2017 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Nelsinho informou que esteve nesta semana  acompanhando os serviços das máquinas da municipalidade que estão trabalhando na sua região e destacou que  está sendo feito um ótimo trabalho de recuperação das estradas. Disse que acompanhou o programa de rádio da Câmara de Vereadores e gostaria que também os Vereadores da bancada do PDT tivessem oportunidade de fazer o programa. Nada mais havendo para ser registrado, às dezessete horas  (17 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.


