ATA Nº 007/2018
Aos  oito  (08)  dias  do  mês  de  março  de  dois  mil  e  dezoito (2018), às treze horas (13 hs), no Plenário Vereador Hilário Ferri da Câmara de Vereadores, Município de Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se os (as) senhores (as) Vereadores (as) para uma Sessão Extraordinária. O Presidente da Mesa Diretora, Vereador Tiago Santin Fornari, assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Daniel Borges de Lima, Nelso de Bona, Marisa Parisotto, Tiago Santin Fornari, Alvaro Salvatori, Sueli Lodi Giordani, Jaime Talietti Borsatto, Osmar Gabiatti Desengrini e Leilaine Demozzi Zanella. Havendo quórum regimental o Presidente declarou aberta a Sessão e  comunicou a seguinte pauta para a ordem do dia: - Projeto de Lei nº  042/2018. Ordem do Dia: - Projeto de Lei  nº 038/2018, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário na função de Motorista e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador Alvaro lembrou que na última Sessão foi dito que hoje vence o contrato do motorista e se o projeto não for aprovado alguns alunos ficarão sem transporte escolar. O Vereador Jaime lembrou que o Prefeito renovou alguns contratos pela terceira vez e no caso do motorista ele disse que não poderia renovar porque é contra o que determina a lei, mas o que está acontecendo é que o Prefeito está fazendo discriminação com alguns servidores. Disse que é a favor do projeto, mas solicitou ao Executivo providências  para melhorar o transporte escolar, já que muitos pais estão reclamando que seus filhos não tem transporte. A Vereadora Marisa  também criticou o transporte escolar realizado pela municipalidade, já que recebeu diversas reclamações de pais de alunos que estão sem o transporte e em alguns casos está chegando atrasado e entende que deve ser feita uma reunião com o Executivo Municipal para solucionar o problema. O Vereador Osmar disse que foi até a escola verificar se o transporte escolar está chegando atrasado e constatou que não é verdade e o que está acontecendo é que estão fazendo críticas infundadas. Já com relação aos casos de alunos que estão sem transporte é necessário regularizar a situação. A Vereadora Leilaine disse que se algo está errado no transporte escolar é preciso investigar e melhorar. A Vereadora Sueli disse que muitas pessoas estão reclamando que o transporte escolar  não está mais sendo feito na parte da tarde. O Vereador Daniel ironizou parabenizando o Executivo pelo transporte escolar que é oferecido aos estudantes e pelas salas de aula não lotadas. O Vereador Alvaro informou que no IDEB o nosso Município está na 44ª posição entre 46 municípios, o que demonstra que a educação do nosso município não estava boa já que os recursos foram direcionados ao transporte escolar e agora o Prefeito quer mudar isso e investir mais nos próprios alunos. O Vereador Nelsinho disse que sabe que existem algumas reclamações no transporte escolar e é uma questão de adaptação e tudo isso é para diminuir os custos no transporte e aumentar os investimentos na educação dos alunos. O Projeto foi ainda amplamente debatido e em seguida a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº  042/2018 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. Nada mais havendo para ser registrado, às treze  horas e quarenta  minutos (13:40 hs) o Presidente declarou encerrada a Sessão Extraordinária. Lavrei a presente Ata, que após discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.

