ATA Nº 002/2022
Aos vinte e um  (21)  dias do mês  de fevereiro de  dois  mil e vinte e dois (2022), 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 Fabiano Macedo Pancotte, 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 votação a Ata de nº 001/2022, da Sessão Ordinária realizada no dia sete  (07) de fevereiro de 2022, sendo aprovada integralmente e por unanimidade. A seguir solicitou ao Vereador  Clóvis a leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente apresentou a seguinte pauta  para a ordem do dia: - Projetos de Leis  nº   014, 015, 016, 017 e 018/2022; e,  -  Requerimentos nº 001 e 002/2022.  Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 014/2022, que “Altera a Lei Municipal nº 1.396, de 24 de maio de 2001 e dá outras providências”.  Colocado em discussão, o Vereador Augusto informou que está sendo reduzido  o número de integrantes do Conselho do Meio Ambiente tendo em vista que geralmente não há quórum para abrir as reuniões do conselho. 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 014/2022 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 015/2022, que  “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Enfermeiro e dá outras providências”, e, - Projeto de Lei nº 018/2022, que  “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Professor de Geografia, Professor de Artes, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Educação Física e dá outras providências.” Colocados em discussão, o Vereador Augusto informou que a atual enfermeira solicitou exoneração do cargo e é necessário contratar um novo profissional. Com relação aos professores, destacou que as atividades escolares não podem parar e por isso a necessidade de contratar os mesmos. O Vereador Edelberto salientou  que a população não pode ficar desassistida desses profissionais. O Vereador Emir salientou a necessidade de realizar um concurso público. O Vereador Eberson disse que é a favor dos projetos por contemplarem duas áreas importantes e que precisam prestar um bom serviço para os arvorezinhenses. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  pareceres  favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 015 e 018/2022 em votação, foram todos aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 016/2022, que “Altera inciso II do art. 8º da Lei nº 3208/2019, que Estabelece a Política de Desenvolvimento Econômico e Social e Estímulos Fiscais às empresas que pretenderem se instalar ou ampliar no Município de Arvorezinha e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador Augusto disse que alteração possibilita que o Executivo Municipal possa incentivar as empresas que aqui queiram se instalar com o pagamento de aluguel e está previsto a chegada da empresa Beira Rio, que irá gerar cerca de sessenta (60) empregos. O Vereador Edelberto disse que esse projeto carece de uma melhor explicação e entende que vai virar uma bola de neve, pois muitas empresas aqui estabelecidas  irão solicitar o auxílio e o Executivo não vai ter condições de atender a todos e gostaria de saber qual o critério que será utilizado para conceder o incentivo. Salientou a necessidade de se criar um distrito industrial e lembrou que as empresas Imprell e a Tia Inês estão aguardando incentivos do município e entende que o Executivo precisa solucionar esse problema, pois corremos o risco de perder essas duas empresas, que geram muitos empregos em nosso Município. A Vereadora Sueli disse que os Vereadores tem a liberdade de buscar as informações necessárias junto ao Executivo. Salientou que é de praxe os municípios concederem incentivos para atrair empresas e que o distrito industrial está no plano de governo do Prefeito Jaime. O Vereador Clóvis disse que é a favor de que empresas de fora se instalem em Arvorezinha, mas também é necessário dar apoio às empresas aqui estabelecidas, como por exemplo,  a Ervateira Ponche Verde, que é a maior contribuinte de impostos e não tem um acesso adequado via ERS 332 e a empresa Tia Inês que está precisando ampliar seu espaço físico. O Vereador Eberson disse que a geração de emprego e renda é importante para o desenvolvimento do nosso Município e destacou que se uma empresa ganhar o aluguel do Município as demais empresas também terão o direito de receber o incentivo. Diante disso entende que ao invés de pagar aluguel o município deveria criar o distrito industrial. Destacou que não podemos nem pensar em perder as empresas Imprell e Tia Inês.  A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 016/2022 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 017/2022, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro ao Esporte Clube São Luiz e dá outras providências”. Colocado em discussão, o projeto foi amplamente debatido pelos Vereadores e a seguir a  Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 017/2022, em votação, aprovados integralmente e por unanimidade.  - Requerimento nº 001/2022, de autoria do Vereador Augusto, que solicita ao Executivo Municipal que providencie a instalação de um redutor de velocidade, lombada (quebra-molas) nas Ruas Severiano Lima, na quadra entre as Ruas Av. Barão do Rio Branco,  Rua Padre Egídio Zamboni, próximo ao Mercado Borges Lima, e Rua Assis Brasil na quadra entre as Ruas Padre Egídio Zamboni e Rua João Ferreira. Colocado em discussão, o Vereador Augusto destacou que os redutores de velocidade são reivindicação dos moradores e  visam levar maior segurança aos moradores, pedestres e motoristas que circulam  nestes locais. Colocado o Requerimento nº 001/2022 em votação, aprovado por unanimidade. – Requerimento nº 002/2022, de autoria do Vereador Eberson, que solicita ao Prefeito Municipal seja providenciada a perfuração de poços artesianos e instalação de redes de água para todas as comunidades do interior do município de Arvorezinha que ainda  não contam com água canalizada em suas casas/propriedades. Colocado em discussão, o Vereador Eberson lembrou que estamos passando por uma estiagem que vem prejudicando várias comunidades no interior, como é o caso da comunidade de São Sebastião do Bugre, e é preciso resolver definitivamente esse problema. O assunto referente a falda de água em diversas comunidades do interior foi ainda amplamente debatido pelos Vereadores e pelo Secretário da Agricultura Eleandro Guarda. Também fez uso da palavra o senhor Felipe Provensi, representando a comunidade do Bugre, para reivindicar a canalização da água. Colocado o Requerimento nº 002/2022 em votação, aprovado por unanimidade.  A seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Emir comentou sobre a falta de água da comunidade de São Sebastião do Bugre e salientou que não vai faltar esforço dos Vereadores para buscar a solução do problema. O Vereador Tiago parabenizou a comunidade por buscar  uma solução da falta d´água e acredita que o Executivo vai buscar a solução. O Vereador Edelberto disse que a luta da comunidade de Arroio Bugre agora também é a luta dos Vereadores. Anunciou que o Deputado Maurício Dziedriki destinou uma verba de cento e cinquenta mil reais para pavimentação. Já a Deputada Lisiane Bayer destino cem mil reais para aquisição de área para um cemitério e o Deputado Giovani Cherini para aquisição de um tomógrafo, além de outras verbas que estão muito bem encaminhadas. O Vereador Eberson também destacou as diversas emendas que a bancada do PDT está trazendo para o Município de Arvorezinha. Se colocou a disposição da comunidade de Arroio Bugre para colaborar para encontrar uma solução para o abastecimento de água. Solicitou ao Prefeito Municipal a criação de um centro de referência da mulher para vítimas de violência. O Vereador Clóvis informou que estão sendo aguardados os monitores para dar início das atividades da Escola Cívico Militar. Informou que o Deputado Daniel vai destinar neste ano para o município mais uma verba de 150 mil reais. A Vereadora Sueli disse que o abastecimento de água nas comunidades do interior deve ser colocado como prioridade e vai cobrar dos órgãos públicos para que isso seja resolvido. O Vereador Gilson também comentou sobre a falta de água e a necessidade de fazer a rede de abastecimento de água dos nove poços artesianos. O Vereador Augusto sugeriu aos moradores da comunidade de Arroio Bugre para verificar se a rede de energia elétrica é suficiente para ligar a bomba d´água e informou que para os demais poços a Cerfox já está buscando solucionar o problema. O Presidente  destacou que o engenheiro da FUNASA se comprometeu em avaliar os poços artesianos até o próximo dia quinze e caso isso não se confirme é preciso buscar novas soluções. Nada mais havendo para  ser  registrado, às  dezenove  horas  e quarenta  e cinco minutos (19:45 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após  discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.

