ATA Nº 016/2022
Aos dezoito (18)  dias do mês  de julho 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 Tiago Santin Fornari, assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Augusto Cichelero, Izolete de Lourdes Guerini de Lima, Emir Colognese, Eberson Coradi, Irineo Zatt Vitali, Gilson Desengrini da Silva, Tiago Fornari e Cleucir João Tomé Ferri. Havendo quórum  regimental, o Presidente declarou aberta a Sessão  e comunicou que o Vereador Fabiano Macedo Pancotte - PSD, a partir do dia cinco (05) de julho de 2022, afastou-se do cargo de Vereador  para assumir o cargo de Secretário Municipal de Agricultura, Ecologia e Meio Ambiente no Executivo Municipal, por tempo indeterminado, e  por  isso convidou a Primeira Suplente de Vereador do PSD, Senhora Izolete de Lourdes Guerini de Lima  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 a senhora Izolete Guerini de Lima prestou o compromisso legal e o Presidente declarou-a empossada no cargo de Vereadora  pelo mesmo período do afastamento do titular. A seguir o Presidente comunicou que por  ter assumido a presidência desta Casa, renunciou ao cargo de Vice-Presidente da Câmara de Vereadores e em conformidade com o artigo 17 do Regimento Interno desta Casa, determinou a imediata  realização da eleição para preencher o cargo de Vice-Presidente da Mesa Diretora e nomeou os Vereadores Irineo e Gilson para escrutinação dos votos. Realizada a eleição e apurado o resultado, verificou-se que o Vereador Augusto Cichelero foi eleito Vice-Presidente da Câmara de Vereadores para o restante do ano de dois mil e vinte e dois (2022), recebendo  todos os votos dos Vereadores, ou seja, oito (08) votos,. Em seguida o Vereador Augusto fez a leitura de um trecho da Bíblia. A seguir fez uso da palavra o Prefeito Jaime Borsatto, que falou sobre o projeto que concede adicional de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate a Endemias, além de solicitar a aprovação dos demais projetos que estão em pauta. A seguir o Presidente apresentou a seguinte pauta  para a ordem do dia: - Projetos de Leis  nº  065, 066, 067, 068 e 069/2022; e, - Requerimento nº 016/2022.  Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade.  Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 069/2022, que “Dispõe sobre o piso salarial e o adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias e dá outras providências”. Colocado em discussão, os Vereadores destacaram o importante trabalho desempenhado por esses servidores e a seguir a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 069/2022 em votação,  aprovados  integralmente e por unanimidade.  - Projeto de Lei nº 065/2022, que  “Estabelece aos Poderes Executivo e Legislativo, prazo para o repasse obrigatório do valor referente as contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social do município e dá outras providências”. Colocado em discussão e após alguns debates, a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 065/2022 em votação,  aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 066/2022, que “Autoriza a realização de despesa extraordinária de exercícios anteriores com o programa SALVAR - SAMU – CONSISA na quitação de parcelas dos exercícios de 2014, 2016, 2017 e 2018 e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador Augusto informou que esse recurso recebido com atraso do Governo do Estado será destinado ao CONSISA para manutenção do SAMU, que é de extrema importância para o nosso Município. O Vereador Eberson disse que Arvorezinha estava sendo cobrada pelo CONSISA para o repasse dos valores, que ora está se concretizando. O Vereador Emir salientou a importância do SAMU para a população do nosso Município e também para toda a região. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 066/2022 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 067/2022, que  “Altera os anexos II e VII, da Lei nº 3567, de 17 de maio de 2022, que ‘Dispõe sobre a estrutura de Cargos Comissionados e Funções Gratificadas no Município de Arvorezinha’ e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador Augusto disse que o projeto vem a somar para a administração municipal e lembrou que cargos como Secretário Municipal, Prefeito e Vereadores não precisam ter formação escolar e entende que também  para cargos menores não deve existir essa exigência. O Vereador Eberson disse que entende que contratando  pessoas sem escolaridade pode prejudicar o atendimento á população e lembrou que para todos os outros cargos de CCs é exigido uma escolaridade mínima. Disse também que não significa que uma pessoa sem estudo não pode desempenhar a função, mas em certas situações pode ser preciso ter um estudo maior. O Vereador Emir endoçou as palavras do colega Vereador Eberson e salientou ainda que os cargos são de nível elevado dentro da administração municipal e por isso acredita que os cargos deveriam ter exigência de no mínimo ensino médio. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto, sendo que o Vereador Irineo é contrário. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 067/2022 em votação, aprovados  por cinco (05) votos contra três (03), sendo os votos contrários dos Vereadores do PDT. - Projeto de Lei nº 068/2022, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, nas funções de Cozinheira, Doméstica, Fonoaudiólogo e dá outras providências”. Colocado em discussão e após alguns debates, a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 068/2022 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Requerimento nº 016/2022, de autoria do Vereador Cleucir Ferri, que solicita ao Prefeito Municipal a aquisição de uniformes para os servidores da Secretaria de Obras, especialmente garis e operários. Colocado em discussão, o Vereador Cleucir disse que é preciso identificar os servidores municipais no desempenho de suas funções, assim como vemos nas empresas privadas. Colocado o Requerimento nº 016/2022 em votação, aprovado por unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Augusto disse que as vezes existem divergências entre os Vereadores, mas são sempre para buscar o melhor para o nosso Município. O Vereador Emir comentou o jantar dançante realizado na Linha Sabadin, que foi um grande sucesso e que esses eventos devem ser prestigiados pela população. A Vereadora Izolete agradeceu aos Vereadores pela acolhida, ao Vereador Fabiano pela oportunidade e a sua família. O Presidente agradeceu aos ex-servidores desta Casa, Paulo Gazolla e Luana Kolberg, pelo bom trabalho desempenhado. Nada mais havendo para  ser  registrado, às  dezenove horas e oito  minutos (19:08 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após  discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.




