ATA Nº 011/2020
Aos cinco (05) dias  do  mês  de maio de  dois  mil  e  vinte  (2020), às dezesseis  horas e trinta minutos (16:30 hs), através do grupo criado no aplicativo de whatsapp da Câmara de Vereadores de Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se de forma virtual os (as) senhores (as) Vereadores (as)  para uma Sessão Ordinária, atendendo determinação dos Decretos nº 2808 e 2822/2020 do Executivo Municipal, a Resolução de Mesa nº 001/2020 e determinações dos Governos Federal e Estadual no sentido de prevenção ao novo coronavírus. A Presidente da Mesa Diretora, Vereadora Marisa Parisotto, assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Daniel Borges de Lima, Dorlan Ferreira, Tiago Fornari, Alvaro Salvatori, Marisa Parisotto, Sueli Lodi Giordani, Jaime Borsatto, Osmar Desengrini e Nelso de Bona. Havendo quórum  regimental, a Presidente declarou aberta a Sessão e colocou em discussão e votação as Atas de nº 009 e 010/2020, das Sessões Ordinária e Extraordinária realizadas respectivamente nos dias vinte e dois (22) e vinte e nove (29) de abril de 2020, sendo aprovadas  integralmente e por  unanimidade. A seguir a Presidente apresentou a seguinte pauta  para a ordem do dia: - Projetos de Leis nº  049, 050 e 051/2020. Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 049/2020, que “Autoriza a abertura de crédito especial assim como inclui na LDO e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Nelsinho lembrou que o projeto já foi explicado na última sessão ordinária. O Vereador  Jaime disse que a administração fez um aditivo ao contrato sem autorização. O Vereador Tiago lembrou que projeto idêntico já foi reprovado. Disse que o Executivo precisa abrir uma sindicância para apurar o responsável pelo dano ao muro ou se foi mal feito. O Município não pode arcar com esse prejuízo. O Vereador Alvaro lembrou que na sessão passada os vereadores de oposição ficaram de enviar um requerimento solicitando informações ao executivo, mas até o momento o executivo não recebeu nada. Disse que o projeto foi muito bem esclarecido pelo Vereador Dorlan na sessão passada. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 049/2020 em votação, aprovados por seis (06) votos contra dois (02), sendo os votos contrários dos Vereadores Tiago e Daniel. - Projeto de Lei nº 050/2020, que “Autoriza a abertura de crédito especial assim como inclui na LDO e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Alvaro informou que o recurso é para conclusão da obra do ginásio de Pinhal Queimado, oriundo de juros da emenda parlamentar e se o projeto não for aprovado o recurso retorna ao Governo Federal e será necessário utilizar recursos próprios  do município para concluir a obra. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto  de  Lei  nº  050/2020  em  votação, aprovado  por  unanimidade. - Projeto de Lei nº 051/2020, que “Autoriza a abertura de crédito especial assim como inclui na LDO e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Tiago fez Proposição para que o projeto permaneça em estudo pois considera um absurdo quase treze mil reais para construir um banheiro e ainda sem autorização legislativa. O Vereador Alvaro disse que se o projeto permanecer em estudo vão ser paralisadas as obras dos banheiros. Solicitou autorização para apresentar no whatsapp  um áudio da Contadora do Município para esclarecer o assunto. O Vereador Jaime disse que a emenda é para autorizar o valor que está disponível para o município na conta corrente na Caixa. Posteriormente a Câmara autoriza mais recursos conforme o necessário e liberado pelo governo federal. Lembrou que essa obra também foi feita sem autorização nesse ano. O Vereador Alvaro salientou que o projeto é da FUNASA e se destina a construir 39 banheiros, mas até o momento foram construídos apenas cinco. Se o projeto não for aprovado vai inviabilizar a construção dos demais e vai deixar as pessoas que precisam  sem. Disse que o setor de engenharia se colocou a disposição para explicar o projeto e o orçamento dos banheiros. O vereador Jaime disse que se há algo a explicar, o projeto precisa ficar em estudo.  Colocada a proposição do Vereador Tiago em votação, aprovada por cinco (05) votos contra quatro (04), sendo os votos contrários dos Vereadores do PDT. Nada mais havendo para ser registrado, às dezessete horas e vinte minutos (17:20 hs) a Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após  discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.

