ATA Nº 006/2022
Aos vinte e um  (21)  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, Sueli Lodi Giordani, Gilson Desengrini da Silva, Tiago Fornari e Emir Colognese. Havendo quórum  regimental, o Presidente declarou  aberta a Sessão e colocou em votação as Atas de nº  004 e 005/2022, das Sessões  Ordinária e Solene realizadas respectivamente nos dias sete (07) e dezesseis (16) de março de 2022, sendo aprovadas integralmente e por unanimidade. A seguir solicitou ao Vereador Cl[ovis  a leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente apresentou a seguinte pauta  para a ordem do dia: - Projetos de Leis  nº  024 e 025/2022/ - Requerimentos nº  003 e 004/2022; e, - Moção de Aplauso nº 001/2022.  Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 024/2022, que  “Autoriza o Poder Executivo Municipal a executar serviços a particulares mediante o pagamento de horas máquinas e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Augusto informou que os valores permanecem os mesmos e está apenas sendo  renovada a Lei. O Vereador Edelberto disse que é a favor do projeto, mas salientou que precisa haver um maior controle por parte do Executivo , pois estão cobrando antecipadamente  muitas horas de máquinas e estão demorando muito para  realizar  os serviços. O Vereador Gilson parabenizou a administração municipal  pois  não  aumentou  os valores, auxiliando com isso os produtores rurais. O Vereador Clóvis disse que a Lei é necessária pois visa ajudar a agricultura. O Vereador Eberson endoçou as palavras do colega Edelberto no sentido de ter mais controle na quantidade de horas cobradas. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 024/2022 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade.  - Projeto de Lei nº 025/2022, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, nas funções de Atendente de Creche, Psicólogo, Doméstica e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Augusto disse que são contratações importantes para o bom andamento dos trabalhos da administração.  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 025/2022 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Requerimento  nº 003/2022, de autoria do Vereador Clóvis, que solicita ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Saúde e da Vigilância Ambiental, no sentido de providenciar ações de combate aos mosquitos  pernilongo e borrachudo. Colocado em discussão, o Vereador Clóvis salientou que o mosquito pernilongo está se proliferando demais e estão incomodando inclusive durante o dia e é preciso promover campanhas de conscientização e combate ao mesmo, até por uma questão de saúde pública devido a dengue. O Vereador Emir também manifestou sua preocupação com a dengue e lembrou que já ocorreu um óbito no Estado devido a essa doença. O Vereador Edelberto destacou que neste ano o mosquito pernilongo está incomodando mais que o borrachudo e o Executivo deve tomar uma atitude através dos agentes a endemias. O Vereador Gilson lembrou que a administração municipal  já fez ações de combate ao mosquito borrachudo, tanto no ano passado com neste ano. A seguir também fez uso da palavra o Secretário da Agricultura Eleandro Guarda, que informou que já foram feitas quatro ações de combate ao borrachudo de outubro pra cá e que nesta época os especialistas sobre o assunto não recomendam mais utilizar o BTI. Colocado o Requerimento nº 003/2022 em votação, aprovado por unanimidade. -  Requerimento nº 004/2022, de autoria do Vereador Eberson, que solicita ao Prefeito Municipal seja concedido auxílio para o transporte escolar a ser concedido aos munícipes estudantes do Ensino Superior, que frequentam instituições de ensino situadas fora do território municipal. Colocado em discussão, o Vereador Eberson disse que os estudantes que buscam ensino superior em outros municípios  precisam ter o apoio do poder público municipal e espera que o Prefeito atenda a reivindicação dos estudantes. O Vereador Tiago disse que sempre apoiou esse tipo de causa e informou que tem conhecimento que o Prefeito já está elaborando projeto nesse sentido. O Vereador Edelberto disse que muitos estudantes dependem do auxílio do Executivo Municipal para que consigam continuar seus estudos. O Vereador Augusto disse que sabe das dificuldades enfrentadas pelos estudantes e certamente o Prefeito Municipal vai atender essa reivindicação. O Vereador Clóvis lembrou que no ano passado também apresentou requerimento nesse sentido e acredita que um município que quer crescer e se desenvolver precisa apoiar sempre a educação e os nossos estudantes e espera que para a próxima sessão o Prefeito já tenha enviado projeto de auxílio para ser votado pelos Vereadores. O Vereador Gilson informou que o Prefeito lhe passou que irá conceder vinte mil reais para cada associação. O Presidente lembrou que já havia conversado com o Prefeito e que garantiu que irá conceder auxílio financeiro aos estudantes. Colocado o Requerimento nº 004/2022 em votação, aprovado por unanimidade.  – Moção de Aplauso nº 001/2022, de autoria de todos os Vereadores,  à professora e escritora Janaína Ciquelero Bellé pela organização da antologia Nacional “Árvore da Vida”, bem como aos coautores dessa obra literária, em especial, Olvir Fadani Canton e os escritores arvorezinhenses Orivaldo Fadani Canton, Adriane Dorigon Livinalli, Alzira Canton, Artemio Zerbielli, Clarice Floriano, Osmar Canton, Osvaldo Canton e Sandra Zat Grando. Colocada em discussão, fizeram uso da palavra os Vereadores, a professora Janaína Ciquelero Bellé e Olvir Fadani Canton, sendo que foi prestada uma homenagem aos autores do projeto. Colocada a Moção de Aplauso nº 001/2022 em votação, aprovada por unanimidade. A seguir o Presidente concedeu espaço ao Presidente da FEMATE, senhor Claudir Fachinetto, que solicitou o apoio dos Vereadores para que solicitem verbas junto aos deputados de seus partidos para que sejam realizadas obras de melhorias na infraestrutura do Parque de Eventos. A seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Edelberto destacou que hoje é o dia internacional das pessoas com síndrome de Down e solicitou que todos apoiem essas pessoas para que tenham uma vida mais próxima da normalidade. Informou que a bancada do PDT já solicitou uma verba de quinhentos mil reais a bancada gaúcha de Deputados do PDT para serem investidos no Parque de Eventos. O Vereador Eberson repudiou a atitude do Prefeito Municipal por ter desrespeitado a moral de um jovem arvorezinhense num estabelecimento comercial de nossa cidade. O Vereador Augusto agradeceu o empresário Ezequiel Dallalibera que ajudou a trazer a empresa de calçados Beira Rio. A Vereadora Sueli disse que vai se empenhar em buscar emenda parlamentar  para  melhorias  no parque de eventos, assim como já o fez para outras áreas.  O Vereador Gilson comentou sobre a viagem à Brasília e que conseguiram muitos  recursos federais para serem investidos no nosso Município. O Vereador Tiago também comentou sua ida à Brasília e anunciou que o Senador Luis Carlos Heinze vai disponibilizar mais de três milhões de reais para a construção de uma creche, além de outras verbas que serão disponibilizadas por outros Deputados. A seguir fez uso da palavra a Secretária Sandra Zat Grando que esclareceu pedido de informação feito pelo Vereador Edelberto, dizendo que as contratações de professores para assumir  uma carga horária maior  estão embasadas no Plano de Carreira do Magistério Municipal e também apresentou algumas informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos pela sua secretaria. O Presidente informou que o Deputado Danrlei destinou uma emenda  parlamentar de cem mil reais pata o nosso município e informou também que o engenheiro da FUNASA esteve visitando nosso município na semana passada  para  vistoriar os poços artesianos. 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.

