ATA Nº 024/2018
Aos quatro  (04) dias  do  mês  de setembro  de  dois  mil  e  dezoito (2018), às dezesseis horas e trinta minutos (16:30 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 e informou  que a Vereadora Marisa não está presente a esta Sessão tendo em vista que foi designada pela Presidência da Casa para representar a Câmara de Vereadores na comitiva do Município que está em Porto Alegre fazendo convites oficiais ao Governo do Estado, Presidência da Assembleia e outros órgãos públicos para participarem da 9ª Femate. Presentes os seguintes Vereadores: Daniel Borges de Lima, Nelso de Bona, 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 023/2018, da Sessão Extraordinária  realizada  no dia trinta e um (31) de agosto de 2018, sendo aprovada integralmente e por unanimidade. Em seguida a Vereadora Sueli fez a leitura de um trecho da Bíblia.  A seguir o Presidente apresentou a seguinte pauta para a ordem do dia: - Projeto de Lei nº 160/2018; e, - Requerimento nº  027/2018.  Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 160/2018, que “Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador Alvaro informou que é uma devolução de sobra de recursos para o governo federal referente a obra da Quadra Escolar Coberta com Vestiário, localizada no Bairro Nossa Senhora das Graças. O Vereador Jaime disse que o recurso precisa ser devolvido para que seja feita a regularização junto ao Governo Federal e a administração passada está de parabéns pela obra realizada. Lembrou que devido a um escavo feito sem planejamento acabou resultando num prejuízo de mais de cento e cinquenta mil reais ao município O Vereador Nelsinho disse que realmente não houve planejamento na realização do escavo, o que gerou um grande prejuízo, mas apesar disso a obra está praticamente pronta e daqui a alguns dias será entregue para a comunidade. O Vereador Osmar disse que visitou a obra e que está ficando muito bonita. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 160/2018 em votação, aprovados  integralmente  e  por  unanimidade.   - Requerimento nº 026/2018, de autoria dos Vereadores do PP e MDB, que requer ao Executivo Municipal cópia dos vídeos de todas as câmeras de vigilâncias existentes na Creche Diva Sabedoti Fornari, no período compreendido entre as 12 horas do dia 30 até às 14 horas do dia 31 de agosto de 2018. Colocado em discussão, o Vereador Daniel disse que foi procurado por uma mãe e pelo Conselho Tutelar sobre fato acontecido na creche e para dirimir as dúvidas sobre o que está sendo comentado é importante que a Câmara receba os vídeos ora requeridos para que o assunto seja esclarecido. Colocado o Requerimento nº 027/2018 em votação, aprovado por unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Nelsinho comentou sobre a Femate e a necessidade dos Vereadores prestigiarem a festa que é de todos nós. Nada mais havendo para ser registrado, às dezessete  horas e dez minutos (17:10 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.

