ATA Nº 012/2022
Aos seis (06)  dias do mês  de junho 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, Clóvis Roman,  Gilson Desengrini da Silva, Tiago Fornari e Saluar Dalbosco. Havendo quórum  regimental, o Presidente declarou aberta a Sessão  e comunicou que o Vereador Emir Colognese - PDT, a partir do dia primeiro (1º) de junho de 2022,  licenciou-se do cargo de Vereador  para  tratar de assunto de interesse particular, pelo prazo de trinta (30) dias, e o Primeiro e Segundo Suplentes de Vereador do PDT não puderam  assumir o cargo e  por  isso convidou o Terceiro Suplente de Vereador do PDT, Senhor Saluar Dalbosco, 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 Saluar Dalbosco prestou o compromisso legal e o Presidente declarou-o empossado no cargo de Vereador  pelo mesmo período do afastamento do titular. A seguir o Presidente colocou em discussão e votação a Ata de nº  011/2022, da Sessão  Ordinária realizada no dia dezesseis  (16) de maio de 2022, sendo aprovada  integralmente e por unanimidade. Em seguida o Vereador Eberson fez a leitura de um trecho da Bíblia. Após, o Presidente nomeou os Vereadores Clóvis e Eberson para integrarem a Comissão de Justiça Finanças e Orçamento, respectivamente como Relator e Membro, em substituição a Vereadora Sueli e ao Vereador Edelberto. O Presidente apresentou a seguinte pauta  para a ordem do dia: - Projetos de Leis  nº   043, 055 e 056/2022; - Projeto de Lei nº 006/2022 de origem Legislativa; - Relatório de Monitoramento de Gestão em Saúde referente ao Primeiro Quadrimestre de 2022; e, – Moção de Aplauso  nº   002/2022.  Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade.   Ordem do Dia: - Projeto de Lei  nº 043/2022, que  “Altera a Lei nº 3277/2020 – que Dispõe sobre a Política Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e o(s) Conselho(s) Tutelar(es) do Município de Arvorezinha e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador Augusto salientou que o projeto prevê um aumento salarial aos Conselheiros Tutelares, além de começar e receber o Vale Alimentação. O Vereador Gilson disse que os conselheiros fazem um bom serviço para nossa comunidade e são merecedores desse reajuste. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº  043/2022 em votação,  aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 055/2022, que “Autoriza o poder executivo a receber lote urbano com área de 1.100,00² como doação de área pública em decorrência do loteamento Dorigoni e dá outras providencias”. Colocado em discussão, o Vereador Augusto informou que conforme determina a Lei o proprietário do condomínio precisa doar  uma área de terras ao Município. O Vereador Eberson lembrou que essa área já possui infraestrutura e agora está sendo regularizada. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº  055/2022 em votação,  aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 056/2022, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bens patrimoniais que especifica”. Colocado em discussão, o Vereador Augusto disse que os veículos, máquinas e demais equipamentos e móveis não estão sendo utilizados pela administração e não compensam seres consertados. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº  056/2022 em votação,  aprovados  integralmente e por unanimidade.
- Projeto de Lei nº 006/2022, de origem Legislativa e de autoria do Vereador Augusto, que “Reconhece os rodeios campeiros como patrimônio cultural, prática esportiva e de relevante importância social e econômica para o município de Arvorezinha”. Colocado em discussão, o Vereador Augusto informou que um Deputado apresentou proposta para extinguir os rodeios e entende que a tradição não pode acabar, pelo contrário, precisa cada vez mais ser mais difundida. O Vereador Eberson disse que a tradição Gaúcha precisa ser cada vez mais incentivada e o Deputado foi muito infeliz na sua proposta. O Vereador Saluar disse que é uma tradição do nosso Estado e precisa ser mantida. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº  006/2022 em votação,  aprovados  integralmente e por unanimidade. - Moção de Aplauso nº 002/2022, de autoria do Vereador Eberson, em reconhecimento  a todos os participantes da “51ª Ciranda Cultural de Prendas”, em especial às prendas arvorezinhenses: Nathalia Arruda Severo (1ª Prenda Mirim da 14ª Região Tradicionalista), Ana Carolina Campo (2ª Prenda da 14ª Região tradicionalista) e aos participantes do “33º Entrevero Estadual de Peões, Guris e Piás do Rio Grande do Sul” em especial os Arvorezinhenses Dionatan Salvini (1º Peão Farroupilha da 14ª Região Tradicionalista) e Guilherme Zanchin Zortea (1º Guri Farroupilha da 14ª Região Tradicionalista) bem como, a Sra. Clarice Camini Campo (Patroa do CTG Jango Borges de Arvorezinha) e a Sra. Maikeli Pancotte (Sota-Capataz da entidade e integrante do Departamento Cultural) e a todos os envolvidos e participes os quais levam o nome do Município de Arvorezinha em todos os cantos do Estado. Colocada em discussão, o Vereador Eberson destacou a boa participação dos envolvidos e também do CTG Jango Borges. Também fizeram uso da palavra os demais Vereadores, a Patroa do CTG e os homenageados. Colocada a Moção de Aplauso nº 002/2022 em votação, aprovada por unanimidade. A seguir foi colocado em discussão o Relatório de Monitoramento de Gestão em Saúde referente ao Primeiro Quadrimestre de 2022. Em seguida passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Saluar comentou sobre o saneamento básico e a necessidade de agilizar a implantação do Plano de Saneamento Básico e criar o Departamento de Saneamento Básico para que o município possa receber  recursos federais. Também fez uso da palavra o Prefeito Municipal Jaime Borsatto, que informou que a questão do saneamento básico já está sendo providenciada. Também fez um agradecimento especial aos integrantes do CTG Jango Borges, que representaram muito bem o nosso Município. O Presidente parabenizou ao Secretário da Agricultura e toda a equipe pelos incentivos que estão sendo concedidos da área da agricultura. Nada mais havendo para  ser  registrado, às  dezenove horas  e quinze  minutos (19:15 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após  discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.

