ATA Nº 004/2022
Aos sete  (07)  dias do mês  de março 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, Eberson Coradi, Edelberto Gehlen, Clóvis Roman e Emir Colognese. Havendo quórum  regimental, o Presidente declarou  aberta a Sessão e colocou em votação as Atas de nº  002 e 003/2022, das Sessões  Ordinária e Extraordinária realizadas respectivamente nos dias vinte e um  (21) e vinte e quatro (24) de fevereiro de 2022, sendo aprovadas integralmente e por unanimidade. A seguir solicitou ao Vereador  Eberson  a leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente apresentou a seguinte pauta  para a ordem do dia: - Projetos de Leis  nº  020, 021, 022 e 023/2022. Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 020/2022, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de cessão de uso de imóvel e de cessão de uso comum localizado no Residencial Venetto e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador Augusto  informou que está sendo doado para a Corsan apenas o terreno onde está localizada a caixa d’água que vai abastecer o residencial Venetto. O Vereador Edelberto disse que é necessário aprovar para que a população que mora naquele residencial possa ser abastecida de água. O Vereador Eberson disse que é uma cessão de uso de 20 anos para a Corsan  e vai  levar água para o condomínio e destacou o crescimento do setor da construção civil  no nosso município. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 020/2022 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 021/2022, que  “Autoriza a abertura de crédito suplementar  e dá outras providências”. Colocado em discussão, os Vereadores destacaram a importância de incentivar e apoiar a cultura e a tradição gaúcha e destacaram também o grande rodeio realizado pelo CTG Jango Borges. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 021/2022 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 022/2022, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter temporário, na função de Odontólogo e Assistente Administrativo e dá outras providências”, e, - Projeto de Lei nº 023/2022, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, nas funções de Operador de Máquinas. Motorista, Operário Especializado, Operário, Agente Comunitário de Saúde – área 2, Agente Comunitário de Saúde – área 3, Psicólogo, Educador Físico, Farmacêutico, Cozinheira, Vigia, Doméstica e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador Augusto informou  disse que a contratação é importante para que a administração municipal possa dar andamento aos seus trabalhos. O Vereador Edelberto disse que é importante disponibilizar a mão-de-obra necessária para a Administração Municipal suprir a demanda e atender bem a população. O Vereador Emir endoçou as palavras do Vereador Edelberto. O Vereador Eberson informou que foi cogitado reduzir o prazo das contratações, mas entenderam que é importante dar experiência aos novos contratados e assim possiblitar que prestem um bom atendimento aos contribuintes. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  pareceres  favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº  022 e 023/2022 em votação, foram todos aprovados integralmente e por unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Clóvis parabenizou as mulheres pela passagem do seu dia. O Vereador Eberson  também  parabenizou as mulheres. Com a relação da viagem de membros do Legislativo e Executivo à Brasília, está esperançoso para que consigam recursos para resolver o problema de abastecimento de água em nosso Município. O Vereador Augusto também parabenizou todas as mulheres pela passagem do seu dia. O Vereador Edelberto também prestou uma homenagem às mulheres. Informou que a bancada do PDT solicitou recursos ao Ministério do Turismo  para revitalizar o Parque de Eventos. Solicitou informações a Secretária de Educação referente aos critérios que estão sendo utilizados  para contratar os professores e que aguarda resposta na próxima sessão. O Vereador Emir também parabenizou as mulheres de Arvorezinha e de toda a região. O Presidente parabenizou as mulheres pela passagem do seu dia. Destacou a parceria do Município com a indústria de calçados Beira Rio, que vai gerar em torno de sessenta empregos. Nada mais havendo para  ser  registrado, às  dezenove  horas  e quarenta  minutos (19:40 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após  discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.

