ATA Nº 020/2021
Aos dois (02)  dias do mês  de agosto 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, Irineo Paulo Zatt Vitali e Gilson Desengrini da Silva. Havendo quórum  regimental, o Presidente declarou aberta a Sessão  e comunicou que o Vereador Emir Colognese - PDT, a partir do dia vinte e um (21) de julho de 2021 licenciou-se do cargo de Vereador para tratamento de saúde, pelo prazo de trinta (30) dias, e  por  isso convidou o Primeiro Suplente de Vereador do PDT, Senhor Irineo Paulo Zatt Vitali  – PDT, para entregar a Mesa Diretora o Diploma e a sua Declaração de Bens. Em seguida iniciou-se o ato de compromisso e posse, conforme dispõe o Regimento Interno desta Casa, sendo que o senhor Irieno Vitali prestou o compromisso legal e o Presidente declarou-o empossado no cargo de Vereador  pelo mesmo período do afastamento do titular. Em seguida o Presidente
colocou em discussão e votação a Ata de nº  019/2021, da Sessões Ordinária  realizada  no dia dezenove (19) de julho  de  2021, sendo aprovada  integralmente e por unanimidade. A seguir o Vereador Edelberto fez a leitura de um trecho da Bíblia. Após, o Presidente nomeou  o  Vereador  Augusto  para  integrar  como  membro  a  Comissão de Justiça, Finanças  e  Orçamento  durante  a  licença do Vereador  Emir. O Presidente apresentou a seguinte pauta  para a ordem do dia: - Projetos de Leis  nº   086, 087, 088, 089, 090, 091, 092 e 093/2021; - Requerimentos nº  065 e 066//2021; e, - Indicação nº 002/2021.  Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 086/2021, que “Autoriza a abertura crédito especial”; e - Projeto de Lei nº 087/2021, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar.” Colocados em discussão, a Vereadora Sueli informou que o crédito especial e suplementar são para  receber verba Federal e a contrapartida do Município para  a pavimentação das ruas Lodovino Cavalini, Deolindo Floriano, Pe. Egídio Zamboni e Osvaldo Lange. Os Vereadores Eberson e Edelberto disseram que a pavimentação das ruas vai beneficiar os moradores. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  pareceres  favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 086 e 087/2021 em votação, foram  todos aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 088/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a Firmar Convênio com a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Arvorezinha.”  Colocado em discussão, os Vereadores foram unanimes em salientar a importância dos Bombeiros Voluntários e também  da necessidade de aumentar  o valor do repasse e ficou acertado que será enviado um requerimento ao Prefeito solicitando pelo menos cinco mil reais de auxílio. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 088/2021 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 089/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Agente Comunitário de Saúde – área 2”;  - Projeto de Lei nº 090/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Agente Comunitário de Saúde – área 3”; - Projeto de Lei nº 091/2021, que  “Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter temporário, na função de Doméstica, Cozinheira, Atendente de Creche, Psicólogo, Odontólogo e Assistente Administrativo”; - Projeto de Lei nº 092/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter temporário, na função, Motorista, Operário, Operador de Máquinas, Fiscal de Obras e Posturas e Farmacêutica”; e, - Projeto de Lei nº 093/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Operário.” Colocados em discussão, os projetos foram amplamente debatidos pelos Vereadores e a seguir a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  pareceres  favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 089, 090, 091, 092 e 093/2021 em votação, foram  todos aprovados integralmente e por unanimidade. - Requerimento nº 065/2021, solicitando ao Prefeito Municipal a criação de um Centro de Reabilitação Pós Covid; e, - Requerimento nº 066/2021, solicitando a contratação de um Fisioterapeuta  para  prestar  atendimento domiciliar.	  Colocados em discussão, o Vereador Clóvis, autor dos requerimentos, justificou os mesmos dizendo que o objetivo de criação do Centro é atender a população que apresentou alguma complicação por conta da Covid e que necessita de acompanhamento, avaliação e orientação. Já a demanda no atendimento do profissional de fisioterapia é grande no município e muitos fatores dificultam o deslocamento dos pacientes até a UBS  e seria ótimo para o paciente poder contar com esse importante trabalho realizado pelo fisioterapeuta no conforto de sua casa, tendo maior segurança e comodidade. Colocados os Requerimentos nº 065 e 066/2021 em votação, aprovados por unanimidade. - Indicação nº 002/2021, de autoria do Vereador Tiago, que indica ao Prefeito Municipal sejam realizadas melhorias na sinalização de trânsito, tais como, pintura e remarcação de faixas de pedestres, lombadas, sinalização horizontal e vertical das ruas asfaltadas da nossa cidade. Colocado em discussão, o Vereador Tiago disse que a sinalização está apagada e por solicitação dos moradores fez esse pedido  e espera que seja atendido pelo Executivo. Colocada a Indicação nº 002/2021 em votação, aprovada por unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Eberson disse que realmente é necessário melhorar a sinalização das ruas, até porque nossa cidade conta com um CFC. Lembrou que na última semana houveram boatos de que estava travando a concessão do auxílio para reforma ou construção das casas de pessoas em vulnerabilidade social, o que não é verdade e inclusive fez uma vídeo divulgado nas redes sociais para esclarecer o assunto. O Vereador Edelberto também falou sobre a tentativa de colocar a culpa no colega Vereador Eberson e salientou que os Vereadores estão aqui para trabalhar para o município e para beneficiar a população e espera que fatos assim não aconteçam mais. O Vereador Tiago salientou mais uma vez que o auxílio para o Corpo de Bombeiros Voluntários deve ser revisado e espera que o Prefeito conceda esse aumento. O Vereador Augusto destacou que os casos de covid estão diminuindo em nosso Município e por isso solicitou ao Presidente que as homenagens prestadas pelo Legislativo aos cidadãos arvorezinhenses sejam retomadas. O Vereador Irineo fez agradecimentos especiais aos 290 votos recebidos que possibilitaram que assumisse o cargo de Vereador  e destacou que é uma grande honra fazer parte desta Casa. O Presidente lembrou que estamos no mês lilás que significa combater o a violências contra a mulher. Nada mais havendo para ser registrado, às dezenove horas e vinte e cinco minutos (19:25 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após  discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.

