ATA Nº 030/2019
Aos dezessete (17) dias do mês  de dezembro 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, situada na Rua Agromate, 645, município 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 inicialmente abriu espaço para os alunos da ONG Aprendizes fazerem uma apresentação musical. Em seguida a Presidente solicitou a Vereadora Leilaine a leitura de um trecho da Bíblia. A seguir a Presidente apresentou a seguinte pauta para a ordem do dia: - Voto de Louvor nº 001/2019; - Projetos de Leis nº 115, 143, 145 e 146/2019; - Projeto de Lei nº 005/2019, de origem Legislativa; - Requerimento nº 028/2019; e, - Eleição da Mesa Diretora e Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento para o exercício de 2020. Colocada a ordem do dia em discussão, o Vereador Álvaro fez Proposição para que o Projeto de Lei nº 144/2019 seja incluído na ordem do dia. Colocada a Proposição em votação, reprovada por cinco (05) votos contra quatro (04), sendo os votos favoráveis dos Vereadores do PDT. Colocada a ordem do dia em votação, aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: - Voto de Louvor nº 001/2019, de autoria do Vereador Jaime, a Léo Zair Gaspar de Lima pelos excelentes resultados obtidos no atletismo. Colocado em discussão, os Vereadores destacaram as vitórias conquistadas por Leo Gaspar e a importância de divulgar Arvorezinha em todo o Estado. Também fez uso da palavra o senhor Leo Gaspar que agradeceu a homenagem recebida. Colocado o Voto de Louvor em votação, aprovado por unanimidade. - Projeto de Lei nº 115/2019, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Arvorezinha para o Exercício Financeiro de 2020”. Os Vereadores do PP e MDB apresentaram as seguintes emendas ao Projeto: - Emenda Modificativa nº 001, que dá a seguinte redação ao Artigo 7º: “Art. 7º - Ficam autorizados: I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 1% da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de: a) anulação parcial ou total de suas dotações. II – Ao Poder Legislativo, mediante Decreto Legislativo da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 1% de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo. § 1º  O Poder Executivo poderá abrir crédito suplementar e/ou especial com saldo superavitário de recursos livres ou vinculados, não utilizados no exercício de 2019, até o limite do saldo bancário correspondente, dependendo para isso de aprovação de Projeto de Lei pelo Poder Legislativo. § 2º Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a enviar ao Legislativo Municipal relatório mensal das movimentações realizadas no orçamento municipal feitas através de Decreto.”; - Emenda Modificativa nº 002, que dá a seguinte redação ao artigo 8º: “Art. 8º - Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 7º, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados a atender: I - Insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo; II -  Para atendimento de despesas vinculadas com educação, saúde, regime próprio de previdência, encargos sociais, dívidas e outras vinculações”; e, - Emenda Orçamentária nº 001, que retira R$ 202.500,00 da conta 15.451.0126.1.213.000 - Construção e Revitalização de Praças, Parques e Jardins - 4.4.90.51.00.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES da Secretaria de Obras, Serviços Públicos e Trânsito e repassa para a conta  26.782.0211.1.023.000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES, da mesma Secretaria. Colocados em discussão, o Vereador Álvaro disse que pessoas competentes elaboraram o projeto dentro dos padrões e por isso solicitou a aprovação do mesmo. O Vereador Jaime salientou que o orçamento para 2020 aumentou  em quase três milhões de reais demonstrando que dinheiro tem. O Vereador Tiago disse que o orçamento previa um gasto de aproximadamente setecentos mil reais em obras de jardinagem e já que o Executivo quer tanto fazer um financiamento para pavimentar ruas, apresentaram uma emenda destinando mais de duzentos mil reais para pavimentação. O Vereador Daniel solicitou informação ao líder de Governo onde seriam gastos os setecentos mil reais em jardins. O Vereador Álvaro informou que é apenas um orçamento e não significa que todo esse valor será gasto. A Presidente disse que o Executivo quer fazer um financiamento enquanto prevê no orçamento todo esse valor para fazer jardins e entende que existem outras  prioridades. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu pareceres favoráveis a todas as emendas, sendo que o Vereador Álvaro é de parecer contrário. Colocadas as  Emendas Modificativas nº 001 e 002, a Emenda Orçamentária nº 001 e  seus  pareceres em votação, aprovados por cinco (05) votos contra quatro (04), sendo os votos contrários dos Vereadores do PDT. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei  nº 115/2019  em   votação,  aprovados  por  unanimidade. - Projeto de Lei nº 143/2019, que “Autoriza a abertura de créditos suplementar dá outras providências”.	 Colocado em discussão, o Vereador Alvaro disse que a suplementação é principalmente para pagar luz, água, telefone, serviços médicos e hospitais. O Vereador Daniel disse que chama a atenção que estão sendo retirados cento e quarenta mil  reais da conta destinada a pavimentação e mesmo assim o Executivo insiste em fazer financiamento. O Vereador Jaime disse que cada pouco o Executivo está pedindo para fazer um financiamento, mas não apresenta orçamento e nem projeto da obra. Disse que esses cento e quarenta mil reais mais os duzentos e dois mil reais da emenda orçamentária poderiam ser feitas três quadras de pavimentação e além disso o Executivo tem verbas disponíveis do recurso livre. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto  de  Lei  nº 143/2019  em   votação,  aprovados  por  unanimidade. - Projeto de Lei nº 145/2019, que “Autoriza a abertura de créditos suplementar dá outras providências”. Após alguns debates, a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto  de  Lei  nº 145/2019  em   votação,  aprovados  por  unanimidade. - Projeto de Lei nº 146/2019, que “Autoriza a abertura de créditos suplementar dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador Álvaro informou que a suplementação é para o pagamento do combustível utilizado pelos veículos do transporte escolar. A Vereadora Leilaine informou que devido a alta do combustível é necessária a suplementação. O Vereador Daniel, disse que é bom que os jornais estão aqui, lembrou que em 2017 o Executivo fechou algumas escolas do interior alegando economia de 700 mil por ano ia ter essa economia, então seja 17, 18 e 19, fecharam as escola do interior, não mexeu em orçamento essa situação, teria que ter hoje, um caixa sobrando em cima disso dai 2 milhões e 200, Disse que escolas estão em greve e ainda é necessário mais setenta e oito mil reais para custear despesa. Quando foram nas propriedades do interior fizeram reuniões fecharam escolas para que tivesse economia que nem disse o senhor prefeito e administração de setecentos mil reais por ano, mais uma vez se vê que é um governo mentiroso, que o PDT tem como bandeira é a educação, governo que quase quatro anos de mandato, sequer tem um Secretário que assine pela Educação, ninguém hoje diz Eu sou a secretaria de educação do município de Arvorezinha,  mais uma vez se vê que é um governo mentiroso e é vergonhoso que esse tipo de projeto é enviado ao Poder Legislativo para deixar os vereadores cada vez mais angustiados em ver essas mentiras e dizer líder do governo que apresente mais informações para convencer os Vereadores a votarem a favor do projeto e aprovar e agora chega de ser trocha. A Vereadora Marisa disse que é necessário mais informação a respeito do projeto e por isso fez Proposição para que o Projeto de Lei nº 146/2019 permaneça em estudo. O Vereador Osmar disse que apesar das greves o transporte escolar da rede  municipal não parou e salientou que existe um responsável que assina pela secretaria de educação e tem que dar parabéns para administração, que a greve é do Estado e não do município e tem uma secretaria de educação, que temos que aprovar o projeto sou favorável. O Vereador Cleomar disse queria me manifestar nesse sentido desse aumento até eu sou vereador so esse ano, não sei do fechamento das escola que nem o Dani fala pode se que seja, não sei, fechamento das escola a quarta CREA também elas bota umas lei isso eu sei eu já participei já levei pessoal, esse aumento do transporte escolar ele tá doendo na pele das empresa, eu não tenho empresa, tenho uma em  Ilópolis, trabalhando, foi colocado no contrato lá no contrato não ia ter aumento, não podia ser repassado se aumentasse combustível e pneu lá em Ilópolis e ta tudo igual, mas tá chiado, eu digo a verdade, tá chiado porque lá não teve aumento, aqui foi passado aumento, eu falei até pra secretaria, e falei pra Jurídica, de não da aumento porque os cofre púbico ia aperta e as coisa estava feia, mas ela disse que no Edital dizia isso e que tinha que ser aumentado e repassar, só se o combustível abaixar dai tem que abaixar, da pra ser abaixado isso, porque assim ó Eu com Vereador eu sou a favor porque é na pele, como o Dani falo, eu não só contra, eu não sei, só que eu quero dizer pros vereador aqui pra imprensa, que na outra administração eu não era vereador só cidadão e descobriu uma ladroeira do Luizinho, que não pode nem chamar o nome que ele pra mim é um ladrão, de faturamento do dobro de quilômetros e ninguém falava gente ninguém falava nada, tinha a linha do segredo que fui junto com o promotor medir ele fazia 68 km ganhava 138, e ninguém falava, porque que ninguém falava, eu  como cidadão arvorezinhense eu defendi essa bandeira, que o ladrão pra mim eu tenho nojo, que aquele Prefeito  é um ladrão fino, então só que ninguém falava naquele tempo, teve gente que devolveu dinheiro, podem pesquisa ali, e vocês entendem mais que eu, então eu  digo assim só agora, tudo bem, se tá errado eu só a favor de tá errado, ma eu não pesquisei Dani, te digo a verdade, eu não sei desse aumento, só que o transporte escolar, e ainda assim ó, essas greve, eu não sei se o prefeito vai ter peito de pagar de novo o transporte escolar, eu falei agora, o alinha do Bugre, quem conhece o Bugre o Jaime conhece, o roteiro tem que fazer igual, só pro município depois tem que fazer igual porque entra aqui no são roque e sai no bugre, sai na ponte do forqueta, tu tem que fazer pro município e se prefeito vai dar depois tu vai ter que fazer igual depois, não tem como não fazer, porque onde tem uma criança do município tem do estado, então falei agora primeiro pro prefeito, tu vai encarra ou tu vai só com os carro público, ele disse vamo vê  vamo vê, ó porque o repasse a vereadora de Ilópolis sabe, que o repasse do estado é bem pequeno pro município, por aluno, eles ganham mais por aluno do município, então eu sou a favor desse projeto, mas a gente pode até investiga se tá errado, hoje eu sou a favor e me desculpe Dani no teu sentido Eu não tava aqui em 2017 18, eu só entrei agora, eu sou favorável presidente. Presidente passou a palavra ao Vereador Jaime, iniciou dizendo que a administração anterior alega que estava pagando a mesma quilometragem das rotas feitas na administração passada. Disse que não viu economia mesmo o executivo fechando escolas e reduzindo as linhas de transporte escolar, mas acredita que são necessárias maiores informações e concorda que o projeto fique em estudo. A Presidente também salientou que os custos do transporte escolar deveria ter diminuído, mas ao que parece está aumentando. O Vereador Tiago disse que o líder de governo não soube explicar o projeto, pois falou que é para pagar combustível e na justificativa diz outra coisa e por isso não está claro para os Vereadores. Disse que o Executivo fez o corte de diversas linhas de transporte escolar, causando transtornos aos país de família, com a justificativa de economizar mais de setecentos mil reais por ano, mas não viu onde esse dinheiro foi parar, e causando transtornos aos pais de alunos, que foi fechado varias escolas barro preto, posse arus com a promessa que iriam reabrir e já se passaram 2, 3 anos e nada, as comunidades la sofrendo minguando, quando estão fechando escolas de 20, 30 anos, um partido que sempre primou pela educação mas aqui estão exterminando com a educação. Devido a falta de informação correta concorda que o projeto permaneça em estudo. Presidente passou a palavra para o Vereador Daniel, muito bem e a gente ve na justificativa pessoal, aqui nos não somos trochas, aqui diz, não fala em combustível em nenhum momento aqui diz que é pra pagar o transporte escolar, nem um momento fala em combustível na justificativa, outra coisa, como que vai ser pago o transporte escolar esse mês, é a mesma quilometragem? O pessoal está indo de carro buscar os alunos. A Lei permite, tu que sempre lido com transporte, é real tu fazer uma licitação para ir com ônibus e tu ir com carro buscar, é uma situação que nos muitas coisas também precisamos saber disso dai, então, a a o preço da licitação que fizeram é pra ir com ônibus, como que vai ser pago, vão abrir esses tacógrafos esse mês? Presidente perguntou se o Líder de governo quisesse falar, que passou para o colega vereador Cleomar, a Presidente passou ao vereador Cleomar disse: Eu acho que tu tá certo Daniel é que nem eu falei, as linha, tão, eu to vendo, eu já informei, certas pessoas que a coisa, tem coisa errada, tem gente fazendo de carro, eu até disse e se der um acidente, eu, eu sou cidadão certo, só  que assim o Eu acho até que se que ir junto eu, imo até procurar os direitos como nos vereadores, eu já fiscalizei como cidadão, e to fiscalizando como vereador, só que nesse agora, nas greve o cara tem, não tem, o cara tem que fazer toda a linha, mas já tem coisa errada antes disso, eu não sei se já não tá andando alguma coisa disso  A Presidente parabenizou o Vereador Cleomar por estar enxergando o que está errado. Colocada a Proposição da Vereadora Marisa em votação, aprovada por cinco (05) votos contra quatro (04), sendo os votos contrários dos Vereadores do PDT. - Projeto de Lei nº 005/2019, de origem do Poder Legislativo, e de autoria de todos os Vereadores, exceto o Vereador Cleomar, que “Altera a Lei Municipal nº 2762, de 30 de setembro de  2016 e dá outras providências.” Colocado em discussão e após alguns debates, a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 005/2019 em votação, aprovados por  unanimidade. - Requerimento nº 028/2019, que solicita seja concedido um auxílio financeiro para a comunidade de Linha Pinhalzinho, no valor de R$ 10.000,00, do orçamento da Câmara de Vereadores. Colocado em discussão, o Vereador Jaime informou que a comunidade de Pinhalzinho está realizando um campeonato de futsal e o presidente da comunidade falou com o prefeito que disse que se a Câmara repassar o valor concederá o auxílio. O requerimento foi ainda amplamente debatido e a seguir colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir a Presidente declarou suspensa a Sessão por cinco (05) minutos para organizar a eleição da Mesa Diretora e da Comissão de Justiça Finanças e Orçamento para o exercício 2020. Reaberta a Sessão, a Presidente informou que houve o registro de uma chapa, de número um (01), assim composta: para a Mesa Diretora: Presidente: Vereadora Marisa Parisotto; Vice-Presidente: Daniel Borges de Lima; 1º Secretário: Vereador Tiago Fornari; 2º Secretário: Vereador Álvaro Salvatori. Para a Comissão de Justiça Finanças e Orçamento: Presidente: Vereador Jaime Borsatto; Relatora: Vereadora Sueli Lodi Giordani; Membro: Vereador Osmar Desengrini. Em seguida foi dado início a eleição para a Mesa Diretora, sendo que a Presidente convidou  individualmente os Vereadores a procederem a votação e após convidou os Vereadores Daniel e Cleomar  para o escrutínio dos votos, verificando-se nove (09) votos favoráveis a Chapa Um (01), ficando eleita a Mesa Diretora acima referida para o exercício de 2020. A seguir foi dado início a eleição para a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento, sendo que a Presidente novamente convocou  individualmente os Vereadores a procederem  a votação e após  convidou os Vereadores Osmar e Daniel para o escrutínio dos votos, verificando-se os nove (09) votos favoráveis a Chapa Um (01), ficando eleita a Comissão Permanente acima referida para o exercício de 2020. Em seguida a Presidente declarou empossada a Mesa Diretora e a Comissão Permanente para o exercício de dois mil e vinte (2020). A seguir passou-se ao Grande Expediente: a Vereadora Marisa agradeceu os nove votos recebidos e pela confiança e disse que vai precisar da colaboração de todos os colegas.  Nada mais havendo para ser registrado, às dezoito horas e vinte minutos (18:20 hs) a Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após  discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.

