ATA Nº 007/2019
Aos dezenove (19) dias  do  mês  de março  de  dois  mil  e  dezenove (2019), 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. A Presidente da Mesa Diretora, Vereadora Sueli Lodi Giordani, assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Daniel Borges de Lima, Cleomar Bertoncelli, Tiago Fornari, Alvaro Salvatori, Marisa Parisotto, Sueli Lodi Giordani, Jaime Borsatto, Osmar Desengrini e Leilaine Zanella. Havendo quórum regimental a Presidente declarou aberta a Sessão e colocou em discussão e votação a Ata de nº 006/2019, da Sessão Extraordinária  realizada no dia quatorze (14)  de março de 2019, sendo aprovada  integralmente e por unanimidade. Em seguida o Vereador Daniel fez a leitura de um trecho da Bíblia. A seguir a Presidente apresentou a seguinte pauta  para a ordem do dia: - Projeto de Lei nº 193/2018, com emenda; - Projeto de Lei nº 017/2019; - Projeto de Lei nº 002/2019, de origem Legislativa;  e, - Requerimentos nº 002, 003 e 004/2019. Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por  unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 193/2018, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar Operação de Crédito com o BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e com recursos próprios  para obras de infraestrutura urbana e rural.” Este projeto recebeu a Emenda Modificativa nº 001, de autoria dos Vereadores do PP e MDB, que dá a seguinte redação ao artigo primeiro: “Art. 1º. - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar com o BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, operações de crédito, até o limite de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para realização de obras de infraestrutura urbana e rural.” Colocados em discussão, o Vereador Alvaro disse que gostaria que o projeto fosse aprovado na íntegra para possibilitar realizar todas as obras pretendidas e que são importantes para a população. Salientou que o prazo é de oito anos, com dois de carência e a taxa de juros será negociada com a instituição bancária. O Vereador Daniel salientou que até que não for levantada a real dívida do Município fica difícil para os Vereadores aprovarem   mais um financiamento e  por isso foi apresentada a emenda, que possibilitará ao Prefeito realizar obras de mais de dois milhões de reais e assim que for concluída a investigação da dívida do Município o Executivo pode  enviar novo projeto para ser apreciado por esta Casa. A Vereadora Leilaine disse que a população está  reivindicando as obras de pavimentação e reduzindo o valor de investimento, reduzirá também a quantidade de obras, mas espera que após ser apurada a dívida os Vereadores de oposição aprovem novo financiamento para complementar as obras. A Vereadora Marisa disse que não é a favor do projeto porque entende que não é bom gerar nova dívida para o nosso Município e de pagar juros. Disse que outros prefeitos deixaram dívidas que ainda estão sendo pagas e acredita que as obras devem ser feitas com recursos próprios. O Vereador Osmar disse que o Município precisa se desenvolver e pelo menos a emenda vai possibilitar que seja dado o início das obras de pavimentação.  O Vereador Cleomar disse que também não gosta de fazer dívidas e que deveria ser criada uma Lei proibindo que os prefeitos deixem dívidas para o novo prefeito, mas é a favor do projeto porque quer que o Município de desenvolva. O Vereador Jaime disse que os Vereadores  tem a obrigação e responsabilidade de conduzir o nosso município para o futuro. Salientou que o atual Prefeito não vai pagar nada desse financiamento e que até o momento pagou em torno de um milhão de reais de financiamentos dos outros Prefeitos e acredita que deve ser liberado o valor do financiamento apenas do montante pago de prestações de financiamentos anteriores e com isso não deixar a dívida aumentar. Informou que o Município, em dezembro de 2018, tinha um saldo bancário de quase três milhões de reais. Disse que muitos moradores do centro da cidade que pagam IPTU não tem sua rua pavimentada. Disse que se tivesse sido aprovado o financiamento de quatro milhões e quinhentos mil reais poderiam estar inviabilizando o Município no futuro. O Vereador Tiago lembrou que os Vereadores foram pressionados para aprovar o projeto de financiamento de quatro milhões e meio de reais, o que comprometeria o mandato de mais três prefeitos. Disse que conversou com o Prefeito para baixar para dois milhões e quinhentos mil reais, mas não aceitou e enviou este projeto. Acredita que com o valor de um milhão e quinhentos mil reais será possível fazer muitas obras de pavimentação. O Vereador Alvaro solicitou que os Vereadores de oposição revissem a emenda e aumentassem em mais trezentos mil reais para possibilitar a pavimentação das três ruas, caso contrário uma pode ficar sem a pavimentação.  A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável a Emenda, sendo que o Vereador Alvaro é de Parecer contrário. Colocados o Parecer e Emenda Modificativa nº 001 em  votação,  aprovados  por sete  (07) votos contra um (01), sendo o voto contrário do Vereador Alvaro. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 193/2018  em  votação,  aprovados  por  sete (07) votos contra um (01), sendo o voto contrário da Vereadora Marisa.  - Projeto de Lei nº 017/2019, que “Autoriza o Poder Executivo municipal a alterar a Lei Municipal nº 2.216/2011 e  dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador Alvaro disse que o nosso Município já foi considerado a capital da cultura do Vale do Taquari e realiza diversos eventos anualmente e acredita que é de extrema necessidade criar novamente a Secretaria de Cultura e Turismo. A Vereadora Leilaine também salientou os diversos eventos que são realizados e nem mesmo a Secretaria da Cultura e Turismo com servidores que se dediquem exclusivamente para isso o município dispõe. O Vereador Jaime disse que quando era prefeito  apresentou o projeto unificando as secretarias com o objetivo de economizar os recursos públicos e hoje esse recurso que sobrou está a disposição para ser aplicado. Agora é outro momento e é a favor do projeto.  A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº  017/2019  em  votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 002/2019, de origem Legislativa e de autoria da Vereadora Marisa, que “Altera a Lei Municipal nº 3.122, de 11 de fevereiro de 2019 e dá outras providências.” Colocado em discussão, a Vereadora Marisa disse que foi procurada pela família para que fosse feita  a alteração na Lei tendo em vista que mais de uma pessoa em nosso Município leva o nome de João Zat e para melhor identificar qual pessoa e família realmente se pretende homenagear, ou seja, João Dalmoro  Zat, é de suma importância que o nome completo do homenageado seja  identificado na lei e na placa localizada na Praça que leva seu nome. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº  002/2019, de origem Legislativa,  em  votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Requerimento nº 002/2019, de autoria do Vereador Tiago, que solicita ao Executivo Municipal a pavimentação da rua João Barbizan. Colocado em discussão, o Vereador Tiago disse que a rua passa em frente ao Estádio São Luiz e na Indústria Balca, que emprega uma grande quantidade de funcionários. Disse que o município dispõe de recursos financeiros e lembrou também que solicitou verba de emenda parlamentar para a obra. Colocado o Requerimento nº 002/2019 em votação, aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 003/2019, de autoria da Vereadora Marisa, que solicita ao Prefeito Municipal o conserto do passeio público em frente a APAE. Colocado em discussão, a Vereadora Marisa disse que quebrou um tubo e a calçada cedeu, abrindo um buraco e para evitar acidente é necessário o conserto. Colocado o Requerimento nº 003/2019 em votação, aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 004/2019, de autoria da Vereadora Marisa, que solicita ao Prefeito Municipal a construção de lombada na Rua Daltro Filho Colocado em discussão, a Vereadora Marisa informou que os moradores fizeram  um abaixo-assinado reivindicando a obra e espera que o Executivo atenda a solicitação. . Colocado o Requerimento nº 004/2019 em votação, aprovado por unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Tiago disse que esteve na Escola Orestes de Brito Scheffer e constatou que não houve nenhum  tipo de impedimento para acessar  o prédio da escola e acredita que deveria ser colocado um vigia, assim como na creches, para dar maior  segurança aos professores e alunos e se comprometeu em apoiar a contratação de vigias. Destacou as péssimas condições das estradas do interior do Município. Nada mais havendo para ser registrado, às dezessete horas e trinta e cinco  minutos (17:35 hs) a Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após  discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.

