ATA Nº 015/2019
Aos dois (02) dias do mês de julho 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 014/2019, da Sessão Ordinária realizada no dia dezoito (18) de junho de 2019,
sendo aprovada integralmente e por unanimidade. Em seguida o Vereador Tiago 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 060/2019; e – Requerimento nº 013/2019. Colocada a
ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do Dia. - Projeto
de Lei nº 060/2019, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras
providências”. Colocado em discussão, o Vereador Alvaro informou que a suplementação se
refere ao auxílio para os estudantes, concerto de máquinas e auxílio para o Esporte Clube
São Luiz. O Vereador Daniel questionou qual o valor que será repassado para cada
associação de estudantes. O Vereador Alvaro informou que será repassado vinte e dois mil
para cada uma das duas associações. O Vereador Jaime disse que entende que o auxílio para
os estudantes continua baixo mas pelo menos aumentou um pouco e espera que continue
melhorando. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao
projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 060/2019 em votação, aprovados
integralmente e por unanimidade. - Requerimento nº 013/2019, de autoria dos Vereadores
do PP e MDB, que solicitam ao Executivo Municipal seja concedido um auxílio ao senhor
Roberto Maurer para reconstrução de sua propriedade. Colocado em discussão, os
Vereadores do PP e MDB salientaram que a propriedade do senhor Roberto sofreu diversos
prejuízos nos galpões, estufa de fumo e residência, além de sofrer prejuízos na sua plantação
de fumo devido ao vendaval ocorrido no mês de abril de 2019 e é preciso que o Poder
Executivo auxilie a família para reconstrução da propriedade, assim como já auxiliou outras
pessoas. Já os Vereadores do PDT salientaram que não entendem como o relatório da
assistente social não foi levado antes ao conhecimento da administração municipal e como
não conhecem a família e a sua real situação não irão votar o requerimento e buscarão
maiores informações a respeito para depois se posicionarem. Colocado o Requerimento nº
013/2019 em votação, foi aprovado por cinco (05) votos. Os Vereadores do PDT se
abstiveram de votar o requerimento. Nada mais havendo para ser registrado, às dezessete
horas (17 hs) a Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata,
que após discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.

