ATA Nº 007/2022
Aos quatro  (04)  dias do mês  de abril 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 a Ata de nº   006/2022, da Sessão  Ordinária  realizada no dia vinte e um  (21) de março de 2022, sendo aprovada  integralmente e por unanimidade. A seguir solicitou à Vereadora Sueli  a leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente apresentou a seguinte pauta  para a ordem do dia: - Projetos de Leis  nº  026 e 027/2022; - Projeto de Lei nº 003/2022 de origem Legislativa; - Requerimento s nº  005 e 006/2022; e, - Moção de Apoio nº 001/2022.  Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 026/2022, que  “Estabelece o índice sobre a revisão geral das remunerações dos do Poder Executivo, Aposentados, Pensionistas, servidores do Plano de Carreira do Magistério Público, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Município de Arvorezinha/RS e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador Augusto disse que o reajuste visa reestabelecer o poder aquisitivo dos servidores. O Vereador Edelberto também salientou que o reajuste tem por objetivo recuperar as perdas com a inflação. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 026/2022 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 027/2022, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, nas funções de Técnico em Enfermagem e Assistente Social e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador Augusto informou que a Técnica em Enfermagem  solicitou  rescisão do contrato e a Assistente Social está com o contrato prestes a vencer. A  Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 027/2022 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 003/2022, de origem Legislativa e de autoria do Presidente, que “Dispõe  sobre a concessão de reajuste  salarial   aos   Servidores do quadro de pessoal da Câmara de Vereadores de Arvorezinha e agentes políticos 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 003/2022 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Requerimentos  nº  005/2022, de autoria do Vereador Clóvis, que solicita ao Executivo Municipal  seja tornado  facultativo em nosso Município o uso de máscara de proteção individual para circulação em espaços abertos públicos e privados, em vias públicas e demais locais abertos de uso coletivo e dispensar o uso obrigatório de máscara de proteção individual para circulação em espaços fechados públicos e privados acessíveis ao público, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados de uso coletivo, exceto nos estabelecimentos destinados à prestação de serviço de saúde, públicos e privados. Colocado em discussão, o Vereador Clóvis informou que  vários  municípios do Brasil  já adotaram  essas  medidas e o Prefeito Jaime  já atendeu esse requerimento. Colocado o Requerimento nº 005/2022 em votação, aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 006/2022, de autoria do Vereador Eberson, que solicita ao Executivo Municipal seja feita a pavimentação da rua João Ferri, com localização próximo a Ervateira Sanson, onde interliga o calçamento ao asfalto de acesso a Linha Sabadin; e, - Moção de Apoio nº 001/2022, de autoria do Vereador Eberson, apoiando os servidores da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul com relação ao reajuste salarial, direitos e a nomeação de novos servidores. Colocados em discussão, o Vereador Eberson disse que a pavimentação  interliga o calçamento ao asfalto que vai até a Linha Sabadin. Com relação a Moção, disse que a reivindicação dos policiais civis é justa já que são oito anos que estão sem reajustes. A Vereadora Sueli disse que entende que deveriam ser buscadas emendas parlamentares  para a pavimentação de ruas. O Vereador Gilson disse que pode ser feita uma parceria com os moradores para fazer a pavimentação e também os Vereadores precisam buscar  recursos de emendas parlamentares. O Vereador Eberson salientou que o Município pode utilizar do seu próprio orçamento  para fazer a pavimentação. Colocados o Requerimento  nº 006/2022 e a Moção de Apoio nº 001/2022 em votação, foram  aprovados  por  unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Gilson salientou que o Prefeito  está com diversas obras de pavimentação  previstas e que é preciso dar a contrapartida do Município e por enquanto não dispõe de recursos disponíveis para outras obras de pavimentação. A Vereadora Sueli disse que é preciso solicitar emendas parlamentares para obras de pavimentação, já que são muitas ruas que necessitam e envolvem valores altos e o Município não consegue atender a todos. O Vereador Clóvis informou que em maio do ano passado solicitou junto ao Ministério da Educação, juntamente com a Secretária Sandra, uma verba de mais de três milhões de reais e que agora está prestes a ser liberada para o nosso Município. O Vereador Eberson salientou que fez o requerimento solicitando a pavimentação a pedido dos moradores e que pode sim ser feita com recursos do orçamento livre do Executivo Municipal. O Vereador Emir agradeceu ao Secretário Silvio e ao Prefeito pela obra de melhorias na ponte do Arroio Bugre. O Vereador Edelberto informou que a bancada do PDT, através do Deputado Pompeo de Mattos, destinou uma verba de cento e cinquenta e seis mil reais à APAE. Anunciou emocionado que vai se afastar das funções de Vereador  para cuidar da sua saúde. O Presidente disse ao Vereador Edelberto que com certeza vai dar tudo certo e em breve vai voltar a esta Casa. Nada mais havendo para  ser  registrado, às  dezenove horas  e quarenta e sete  minutos (18:47 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após  discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.

