ATA Nº 012/2019
Aos vinte e um (21) dias do mês de maio 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 as Atas de nº 010 e 011/2019, das Sessões Ordinária e Solene realizadas no dia sete
(07) de maio de 2019, sendo aprovada integralmente e por unanimidade. Em seguida o
Vereador Tiago fez a leitura de um trecho da Bíblia. Após a Presidente abriu espaço
regimental para que a Presidente do Grupo Renascer da Terceira Idade, senhora Seli
Vescovi fizesse uso da palavra para manifestar seu descontentamento com a possibilidade
de que o Centro de Convivência do Idoso seja transformado num Asilo. Disse que a
entidade é a favor do asilo, mas não no Centro de Convivência e se prontificou a colaborara
na construção do asilo.. Também fizeram uso da palavra os senhores Danilo Mussio e José
Giusti e também manifestaram sua posição favorável ao Asilo, mas contrária em ser no
Centro de Convivência do Idoso. Também fizeram uso da palavra todos os Vereadores
que manifestaram o apoio ao Grupo Renascer, sendo que a Vereadora Leilaine destacou que
na reunião onde foi tratado sobre a Casa do Idoso uma integrante da Comissão apenas
sugeriu construir no Centro de Convivência, mas não há nada concreto sobre isso e a Casa
continuará com a Terceira Idade. A seguir a Presidente apresentou a seguinte pauta para a
ordem do dia: - Projetos de Leis nº 040, 041, 042, 043/2019; - Projeto de Decreto
Legislativo nº 001/2019; Requerimentos nº 009 e 010/2019; - Indicação nº 004/2019; e, Relatório de Monitoramento de Gestão em Saúde e Relatório do Sistema de Apoio ao
Relatório de Gestão referentes ao Primeiro Quadrimestre de 2019. Colocada a ordem do dia
em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº
040/2019, que “Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências”; - Projeto
de Lei nº 041/2019, que “Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 042/2019, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras
providências” e - Projeto de Lei nº 043/2019, que “Autoriza a abertura de crédito especial e
dá outras providências.” Colocados em discussão, os Vereadores debateram amplamente
os projetos e a seguir a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu pareceres
favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 040, 041, 042 e
043/2019 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Decreto
Legislativo nº 001/2019, de autoria da Presidente, que “Autoriza a abertura de Crédito
Suplementar que especifica”. Colocado em discussão, a Presidente informou que a
suplementação é necessária para possibilitar a abertura da licitação para reforma do telhado
e construção do forro do Plenário. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu
parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Decreto Legislativo nº
001/2019 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Requerimento nº
009/2019, de autoria da Vereadora Marisa, que solicita ao Prefeito Municipal a instalação de
tachões de sinalização de trânsito na Rua Osvaldo Aranha, nas quadras localizadas entre a
Av. Barão do Triunfo e Rua Celeste Fornari, além de pintar no asfalto a palavra ‘PARE” em

todas as esquinas do referido trecho. Colocado em discussão, a Vereadora Marisa disse que
seguidamente acontecem acidentes nesse trecho da rua Osvaldo Aranha e entende que é
necessário melhorar a sinalização para evitar mais acidentes. Colocado o Requerimento nº
009/2019 em votação, aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 010/2019, de autoria
de todos os Vereadores, que solicita seja enviado ao Diretor do DAER solicitação para que
sejam feitas urgentes melhorias na ERS 332. Colocado em discussão, os Vereadores
destacaram a necessidade de fazer cobranças junto ao DAER para efetuar melhorias na ERS
332. Colocado o Requerimento nº 010/2019 em votação, aprovado por unanimidade. Indicação nº 004/2019, de autoria de todos os Vereadores, que indica ao Prefeito Municipal
seja construída uma unidade EMEI - Escola Municipal de Educação Infantil, para
atendimento de crianças, com localização no Bairro Scorsatto. Ou ainda, não havendo
projeto em andamento dessa natureza, então que seja feito imediatamente. Colocada em
discussão, o Vereador Jaime disse que é muito importante construir mais EMEIs tendo em
vista que muitas crianças não conseguiram vagas e entende que o Prefeito deve investir
mais nessa área. Colocada a Indicação nº 004/2019 em votação, aprovada por unanimidade.
A seguir foi debatido o Relatório de Monitoramento de Gestão em Saúde e Relatório do
Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão referentes ao Primeiro Quadrimestre de 2019. Em
seguida a Presidente solicitou a indicação de um Vereador por bancada para integrar a
Comissão Permanente de Licitação, sendo que foram indicados os Vereador Jaime,
Cleomar e Marisa. A seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Daniel solicitou
ao líder de governo para verificar rua próximo a antena da rádio onde o esgoto corre a céu
aberto e passa em frente às portas das residências de alguns moradores e é preciso que o
Município verifique a situação e resolva o problema. O Vereador Cleomar salientou que se é
necessário realizar obras de reforma no prédio da Câmara é sinal de que foi mal feita na
época em que foi construída e isso precisa ser divulgado. Salientou também que devido aos
gastos com essa obra os Vereadores não puderam ir a Brasília reivindicar recursos. O
Vereador Osmar disse que realmente é necessário resolver o problema de esgoto levantado
pelo colega Vereador Daniel. Quanto a reforma do prédio da Câmara disse que deve ser
fiscalizada a execução da obra para que seja bem feita. Também lamentou que em pouco
tempo de construção do prédio da Câmara já está sendo necessário fazer reformas. O
Vereador Jaime disse que a administração municipal deve investir mais em saneamento
básico em nossa cidade. Nada mais havendo para ser registrado, às dezessete horas e trinta
minutos (17:30 hs) a Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente
Ata, que após discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.

