ATA Nº 015/2021
Aos sete (07)  dias do mês  de junho de  dois  mil e vinte e um (2021), 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 Clóvis Provensi Roman, assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Augusto Cichelero, Fabiano Pancotte, Tiago Fornari, Sueli Lodi Giordani, Eberson Coradi, Edelberto Gehlen, Clóvis Roman, Emir Colognese e Gilson Desengrini da Silva. Havendo quórum  regimental, o Presidente declarou aberta a Sessão e colocou em discussão e votação a Ata de nº 014/2021, da Sessão Ordinária realizada  no dia dezessete (17) de maio  de  2021, sendo aprovada  integralmente e por unanimidade. Em seguida o Vereador Augusto solicitou a todos que rezassem um Pai Nosso. A seguir o Presidente apresentou a seguinte pauta  para a ordem do dia: - Projetos de Leis nº   054, 055, 056, 058, 059 e 060/2021; - Requerimentos nº  038, 039, 040, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049 e 050/2021; Moção de Apoio nº 002/2021; e, - Moção de Pesar.  Colocada a ordem do dia em discussão, o Vereador Tiago questionou o Presidente com relação ao Requerimento nº 050/2021, já que não deu entrada nesta Casa no prazo regimental, mas mesmo assim foi incluído na ordem do dia e que algumas sessões passadas apresentou um requerimento no mesmo dia da sessão e não foi aceito para ser incluído na ordem do dia. O Presidente salientou que o caso é de exceção pelo fato de que a próxima sessão será somente daqui a quinze dias e o assunto é uma questão de saúde pública. O Vereador Tiago salientou que a exceção vai abrir precedente para que toda matéria possa ser incluída na ordem do dia mesmo fora do prazo regimental. Colocada a ordem do dia em e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 054/2021, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar especial e dá outras providências.” Colocado em discussão, a Vereadora Sueli destacou que antes da sessão foi feita uma reunião com o Prefeito onde todos os Vereadores tomaram conhecimento do assunto. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 054/2021 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 055/2021, que “Acrescenta a Lei de Diretrizes Orçamentárias para a exercício de 2021 e Plano Plurianual 2018-2021 a atividade 2.016 e autoriza a abertura de crédito suplementar especial e dá outras providências.” Colocado em discussão, a Vereadora Sueli informou que o objetivo deste projeto de lei é desenvolver projetos em parceria com a APAE e a ONG Aprendizes que visam beneficiar crianças e adolescentes. 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 055/2021 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 056/2021, que “Prorroga os efeitos da Lei Municipal 3425 de 22 de abril de 2021 que institui o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Arvorezinha– REFIS-MA até o dia 30 de julho de 2021 e dá outras providências.” Após alguns debates, a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 056/2021 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 058/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter temporário, na função de Professor de Ciências, Professor de Artes, Professor de Educação Física, Professor de Língua Inglesa, Operário, Agente Comunitário de Saúde – área 2, Agente Comunitário de Saúde – área 3, Farmacêutico, Nutricionista, Tesoureiro e dá outras providências”, e -  Projeto de Lei nº 059/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Vigia, e dá outras providências.” Colocados em discussão, a Vereadora Sueli disse que são cargos necessários para o bom andamento dos trabalhos do Executivo e serão ocupados até que nova prova seletiva seja realizada. O Vereador Eberson disse que os cargos são de extrema importância e solicitou ao Prefeito que também  os  cargos da Raquel e da Juliana, que atuam na Secretaria de Saúde, sejam renovados pois são bons profissionais. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  pareceres  favoráveis aos  projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 058 e 059/2021 em votação, foram todos aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 060/2021, que “Cria o Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino no Município e concede incentivo especial à produtores de leite do Município e dá outras providências.” Colocado em discussão, os Vereadores salientaram a importância de incentivar e fortalecer o setor leiteiro e de gado de corte. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 060/2021 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Requerimento nº 038/2021, que solicita ao Executivo Municipal no sentido de que seja concedido incentivo ao  Sport  Club  Penharol  para participar de campeonato  oficial; - Moção de Apoio nº 002/2021 ao Projeto de Lei nº 2.564/2020, que Altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira; e, - Moção de Pesar pelo falecimento de Euclides Gugel. Colocados em discussão, o Vereador Augusto, autor das proposições, disse que é importante incentivar o esporte e principalmente o Penharol, que está a muito tempo se empenhando para valorizar os atletas e o município de Arvorezinha. Com relação a Moção, disse que o objetivo é apoiar  para que essas  profissões tenham um  piso salarial  melhor.Com relação a Moção de Pesar, disse que Euclides era um grande amigo de sua família e o que resta agora é prestar essa homenagem. Colocados o Requerimento nº 038/2021, a Moção de Apoio nº 002/2021 e a Moção de Pesar em votação, foram todos aprovados por unanimidade. - Requerimento nº 039/2021, de autoria do Vereador Emir, que solicita ao Prefeito Municipal  providências  referente a acessibilidade de pessoas com deficiência nos prédios públicos. Colocado em discussão, o Vereador Emir salientou que o artigo 5º das Constituição estabelece o direito de ir e vir, mas em alguns prédios públicos está faltando acessibilidade as pessoas com deficiência física. Colocado o Requerimento nº 039/2021 em votação, aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 040/2021, que solicita ao Prefeito no sentido de fazer um estudo junto a arquitetos e urbanistas, em conjunto com as Secretarias de Cultura e Turismo e  de Obras, para elaborar um projeto de paisagismo na Avenida Barão do Rio Branco, com o plantio de mudas de erva mate no canteiro central; - Requerimento nº 042/2021, que solicita a ampliação das dependências da Escola Municipal Orestes de Brito Scheffer; - Requerimento nº 043/2021, que solicita a construção de um Parque Infantil na Praça da Matriz Dorival Scipioni, tendo em vista que já está previsto no projeto inicial da praça; - Requerimento nº 044/2021, que solicita construir um cemitério público municipal; - Requerimento nº 050/2021, que solicita seja intensificada a fiscalização de festas clandestinas, aglomerações de pessoas e o não uso dos equipamentos de prevenção ao coronavírus. Colocados em discussão, o autor, Vereador Clóvis, justificou os requerimentos dizendo que nosso Município tem como carro chefe da economia a erva mate e acredita que plantar erva mate naquela avenida é interessante. Com relação a ampliação da escola, acredita que com a vinda da escola cívico militar a procura por matrículas irão aumentar consideravelmente. Já com relação ao parquinho, disse que é apenas para concluir a obra da praça, já que está incluído no projeto inicial. Com relação ao cemitério, destacou que hoje existem apenas 110 túmulos e em poucos anos faltarão túmulos e solicitou agilidade no sentido de construir um novo cemitério. Com relação a fiscalização, entende que deve ser intensificada tendo em vista que os casos de infectados com Covid-19 estão aumentando. Colocados os Requerimentos nº 040, 042, 043, 044 e 050/2021 em votação, foram todos aprovados por unanimidade. - Requerimento nº 045/2021, que solicita sejam construídos três redutores de velocidade na Rua Daltro Filho, no trecho compreendido entre a Rua João Ferri e o Moinho, além de realizar o conserto do calçamento; - Requerimento nº 046/2021, que solicita o Prefeito no  sentido de providenciar a abertura da Rua Fernando Ferrari, na quadra localizada entre a Rua Daltro Filho e Rua Adolfo Pompermayer, inclusive com a colocação da estrutura necessária para o escoamento da água pluvial e da pavimentação; e, - Requerimento nº 047/2021, que solicita seja providenciada a conclusão da rede de escoamento da água pluvial no Bairro Moinho. Colocados em discussão, o autor, Vereador Edelberto, disse que os moradores estão solicitando os redutores de velocidade há muito tempo, tendo em vista que os veículos transitam em alta velocidade e podem causar acidentes, além do calçamento estar necessitando de manutenção. Já a abertura da rua, disse que é necessário abrir a rua, e, principalmente, eliminar o problema quando chove, pois a água invade algumas casas. Com relação a rede pluvial, é necessária tendo em vista que o esgoto corre a céu aberto no local. Colocados os Requerimentos nº 045, 046 e 057/2021 em votação, foram todos aprovados por unanimidade. - Requerimento nº 048/2021, de autoria do Vereador Fabiano, que solicita ao Prefeito Municipal que sejam  incluídos os servidores das instituições bancárias no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. Colocado em discussão, o Vereador Fabiano
Disse que os bancários estão prestando um serviço essencial para a população e também devem ser incluídos no grupo prioritário de vacinação. Colocado o Requerimento nº 048/2021 em votação, aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 049/2021, do Vereador Eberson, que solicita ao Executivo Municipal no sentido de pesquisar nos arquivos de 2020 do município de Arvorezinha, para retomada do programa de eficiência energética, para que a RGE efetue a troca das lâmpadas a vapor por lâmpadas de led. Colocado em discussão, o Vereador Eberson informou que a RGE está com um programa de eficiência energética, que visa substituir as lâmpadas da iluminação pública, tornando a cidade mais bonita e gerando economia no consumo de energia elétrica. Mas para isso é preciso que o Município se cadastre na RGE para participar desse projeto, sem custos para a municipalidade. Colocado o Requerimento nº 049/2021 em votação, aprovado por unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Eberson fez um balanço dos primeiros seis meses de trabalho e lembrou que todos os projetos apresentados pelo Executivo foram  aprovados e com isso estão dando as ferramentas necessárias para que o Prefeito trabalhe para a comunidade. Comentou  sobre uma dispensa de licitação feita pela administração municipal de compra de medicamentos da empresa que está envolvida na operação aliança criminosa e que já solicitou ao Executivo cópia do processo, pois fiscalizar é uma das principais funções dos Vereadores. O Vereador Edelberto parabenizou a diretoria do Spot Club Penharol por se disporem em estar a frente do clube e de terem a coragem de participar de competições em nível estadual. Destacou a verba que o Deputado Marlon Santos destinou ao hospital de Arvorezinha e que o PDT está trabalhando para que o município seja contemplado com  mais  emendas. Alertou para que a população tome todos os cuidados possíveis para evitar o coronavírus. O Vereador Fabiano também destacou o trabalho realizado pela diretoria do Penharol. O Presidente Clóvis parabenizou os Vereadores por  estarem  buscando verbas para o município, visando uma melhor qualidade de vida da população arvorezinhense. Nada mais havendo para ser registrado, às dezenove horas e cinquenta  minutos  (19:50 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após  discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.

