ATA Nº 025/2018
Aos dezoito (18) 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. Presentes os seguintes Vereadores: Daniel Borges de Lima, Nelso de Bona, Tiago Fornari, Alvaro Salvatori, Marisa Parisotto, 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 024/2018, da Sessão Ordinária  realizada  no dia quatro (04) de setembro de 2018, sendo aprovada  integralmente e por unanimidade. Em seguida o Vereador Daniel fez a leitura de um trecho da Bíblia.  A seguir o Presidente apresentou a seguinte pauta para a ordem do dia: - Projetos de Leis nº 161, 162 e 163/2018. Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 161/2018, que “Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 162/2018, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências”;  e, - Projeto de Lei nº 163/2018, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências”. Colocados em discussão, o Vereador Alvaro justificou os projetos de crédito especial e suplementares. O Vereador Nelsinho também justificou os projetos dizendo que são para aquisição de materiais para dar continuidade aos trabalhos e também para manutenção de máquinas e equipamentos, mas lamentou que também nessa administração as máquinas vão para conserto justamente quando os agricultores precisam das mesmas. O Vereador Jaime salientou que enquanto as máquinas estão paradas elas não trabalham  e não dão gasto e lamentou que muitas estradas estão em mau estado de conservação, apesar dos trabalhos para organizar a Femate e de ter chovido muito, mas entende que mesmo assim faltou planejamento. Salientou que se não foi prestado serviços para a comunidade, não foi por falta de recursos já que vários projetos de superávit financeiro foram aprovados pelos Vereadores neste ano. O Vereador Osmar disse que as coisas devem ser feitas da maneira correta e é isso que a administração vem fazendo ao apresentar os projetos para saber onde o dinheiro está sendo gasto. A Vereadora Leilaine disse que está ansiosa pela elaboração do relatório da dívida para esclarecer definitivamente para todos a real situação do Município. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu pareceres favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 161, 162 e 163/2018  em  votação,  foram  todos  aprovados  integralmente  e  por  unanimidade. A seguir  passou-se ao  Grande Expediente: o Vereador Jaime disse que realmente é preciso buscar a realidade financeira do nosso Município para que as fofoquinhas a respeito acabem. O Vereador Nelsinho manifestou sua indignação com relação ao precário estado de conservação das RS 332 e 425 e criticou os Prefeitos da região, Deputados e assessores de deputados que nada fazem para buscar uma solução para o problema. Disse que está na hora dos Vereadores de toda a região se unirem e fazerem fortes cobranças junto ao Governo do Estado e lembrou que sozinho fez diversas cobranças junto ao DAER para que fossem instalados os redutores de velocidade na Linha São Lourenço. Por isso acredita que unindo as forças dos mais variados segmentos da sociedade de toda região é possível sensibilizar o governo do estado. O Presidente disse que acredita que os prefeitos da região já se reuniram com o governo do estado para tratar sobre as rodovias, mas que ao que parece não surtiu muito efeito. Disse que os Vereadores trabalham  unidos e se for necessário uma comitiva pode ser formada para reivindicar melhoramentos nas rodovias, pois é um absurdo a situação que se encontram. A Vereadora Marisa informou  que quando esteve em Porto Alegre convidando o Governador  para a Femate comentou a situação da RS 332 e ele  sabe da precária situação que se encontra a rodovia. Nada mais havendo para ser registrado, às dezessete horas e vinte minutos (17:20 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.

