ATA Nº 023/2018
Aos trinta e um (31) dias do mês de agosto de dois mil e dezoito (2018), às sete horas
(07 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 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 Fornari, Alvaro Salvatori, Sueli Lodi Giordani,
Jaime Borsatto, Osmar Desengrini e Leilaine Zanella. Havendo quórum regimental o
Presidente declarou aberta a Sessão e colocou em discussão e votação a Ata de nº 022/2018,
da Sessão Ordinária realizada no dia vinte e um (21) de agosto de 2018, sendo aprovada
integralmente e por unanimidade. A seguir passou-se para a ordem do dia: - Projeto de Lei
nº 154/2018, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter
temporário, na função de Doméstica e dá outras providências”. Colocado em discussão, o
Vereador Alvaro disse que o contrato encerra hoje e é necessário renovar para não
prejudicar os trabalhos e informou que já solicitou à administração para que verifique
melhor o vencimento dos contratos para que não seja necessária a convocação de sessão
extraordinária para essa finalidade. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu
parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 154/2018 em
votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 155/2018, que
“Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº
156/2018, que “Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências”; - Projeto
de Lei nº 157/2018, que “Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 158/2018, que “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá
outras providências”. Colocados em discussão e após alguns debates, a Comissão de Justiça,
Finanças e Orçamento emitiu pareceres favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os
Projetos de Leis nº 155, 156, 157 e 158/2018 em votação, foram todos aprovados
integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 159/2018, que “Acrescenta à Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018 e Plano Plutianual 2018/2021 o Projeto
1.208, referente a meta 06.13 do PPA e autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial
no valor de R$ 230.000,00”. Colocado em discussão, o Vereador Alvaro informou que a
administração municipal vai retirar o parque de máquinas do centro da cidade e irá construir
a primeira etapa de uma garagem junto ao britador para evitar que as máquinas pesadas
circulem pelo centro da cidade. O Vereador Nelsinho lembrou que muitos prefeitos
prometeram e agora o Prefeito Municipal vai concretizar essa obra que é de grande
necessidade tendo em vista que irá protegar as máquinas e equipamentos das interpéries do
clima e vai evitar a circulação das máquinas pelo centro da cidadem, já que muitos cidadãos
reclamam disso. O Vereador Jaime disse que á favorável construir a garagem para proteger
o patrimônio público, mas acredita que outras áreas deveriam ser colocadas como
prioridade, como por exemplo a saúde, agricultura e empregos. O Vereador Osmar disse que
acredita que as máquinas precisam ser retiradas do centro da cidade já que prejudicam
diversos moradores. A Vereadora Leila endoçou as palavras do Vereador Jaime, mas
lembrou que existe muita reclamação dos moradores próximos a garagem, já que cedo da
manhã as máquinas saem para o trabalho e fazem barrulho. A Vereadora Marisa salientou
que é a favor de retirar o parque de máquinas do centro da cidade, mas espera que o terreno
ora usado para estacionar as máquinas seja bem aproveitado. A Comissão de Justiça,

Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto
de Lei nº 159/2018 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. Nada mais
havendo para ser registrado, às oito horas (08 hs) o Presidente declarou encerrada a Sessão
Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após discutida e colocada em votação, será
devidamente assinada.

