ATA Nº 014/2020
Aos dezesseis  (16) dias  do  mês  de junho de  dois  mil  e  vinte  (2020), 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 Marisa Parisotto, assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Daniel Borges de Lima, Nelso de Bona, Tiago Fornari, Alvaro Salvatori, Marisa Parisotto, Sueli Lodi Giordani, Jaime Borsatto e Osmar Desengrini. Havendo quórum  regimental, a Presidente declarou aberta a Sessão e colocou em discussão e votação a Ata de nº  013/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia dois (02) de junho de 2020, sendo aprovada  integralmente e por  unanimidade. Em seguida a Vereadora Sueli fez a leitura de um trecho da Bíblia. A seguir a Presidente apresentou a seguinte pauta  para a ordem do dia: - Projetos de Leis nº  029, 081,  082,  083, 084, 085 e 087/2020.  Colocada a ordem do dia em discussão, o Vereador Alvaro lembrou que o Projeto de Lei nº 002/2020 foi protocolado no dia 30 de abril aqui nesta Casa e fez Proposição para seja incluído na ordem do dia. Colocada a Proposição em votação, reprovada por cinco (05) votos contra três (03), sendo os votos favoráveis dos Vereadores do PDT. Colocada a ordem do dia em votação,  aprovada por unanimidade. A seguir passou-se para a Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 029/2020, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Vigia e dá outras providências”. Os Vereadores do PP e MDB apresentaram a seguinte Emenda Modificativa nº 001 ao artigo 1º, com a seguinte redação: “Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal de Arvorezinha autorizado a contratar por tempo determinado três (03) Vigias, com carga horária semanal de 40 horas, até a data de 30 de dezembro de 2020, a contar da assinatura do contrato de trabalho,  precedido por processo seletivo simplificado nº 001/2019”; - Projeto de Lei nº 081/2020, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Fonoaudiólogo e dá outras providências”. Os Vereadores do PP e MDB apresentaram a seguinte Emenda Modificativa nº 001 ao artigo 1º, com a seguinte redação: “Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Arvorezinha autorizado a contratar por tempo determinado um (01) Fonoaudiólogo, com carga horária semanal de 20 horas, até a data de 30 de dezembro de 2020, a contar da assinatura do contrato de trabalho, precedido por processo seletivo simplificado nº  001/2019”;  e, - Projeto de Lei nº 087/2020, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Operário e dá outras providências”. Os Vereadores do PP e MDB apresentaram a seguinte Emenda Modificativa nº 001 ao artigo 1º, com a seguinte redação: “Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Arvorezinha autorizado a contratar por tempo determinado dois (02) Operários, com carga horária semanal de 44 horas, até a data de 30 de dezembro de 2020, a contar da assinatura dos contratos de trabalho, precedido por processo seletivo simplificado nº 001/2019.” Colocados em discussão, o Vereador Alvaro disse que o projeto de lei nº 029/2020 solicita a contratação de cinco vigias, mas foi reduzido para três através de emenda. Salientou que os vigias são necessários para as escolas e também  para preservar os prédios públicos e devido a emenda vai faltar vigias. Com relação ao Fonoaudiólogo é muito importante para atender as pessoas que precisam do profissional. Já os operários são necessários para continuarem os trabalhos que vem sendo desenvolvidos, até porque a partir de quatro de julho não será mais possível realizar contratações. O Vereador Nelsinho lamentou a emenda que retira dois vigias do projeto de lei nº 029/2020 e vai prejudicar a segurança dos alunos nas escolas e também a segurança do patrimônio público. Disse que é contra as emendas reduzindo o prazo dos contratos  porque o próximo Prefeito vai ficar desassistido de profissionais na área da segurança e saúde e com isso prejudicando o atendimento a população. O Vereador Jaime disse que é bonito ver o Vereador Nelsinho falar em segurança, mas a atual administração, quando assumiu, ficou meses sem fazer nada, deixando a população sem atendimento e só agora estão se preocupando com o povo. Lembrou que foram os Vereadores que solicitaram ao Executivo a contratação de três vigias. O Vereador Osmar disse que fica preocupado que dois cargos de vigia foram retirados do projeto, pois vai prejudicar a população. A Vereadora Sueli disse que a sua bancada sempre esteve preocupada com a segurança dos alunos, tanto é que a Vereadora Marisa fez um requerimento solicitando ao executivo a contratação de vigias e foi aprovado por todos. Lembrou que não há nem uma previsão de quando as aulas irão começar e se os vigias serão contratados. O Vereador Daniel disse que o que chama atenção hoje é que o Executivo não renovou o contrato da fonoaudióloga, deixando as pessoas que precisam do atendimento sem essa profissional só porque quis contratar um novo fonoaudiólogo. As emendas não irão inviabilizar a próxima administração, pois em todos os setores existem profissionais concursados para dar andamento aos trabalhos sem prejudicar a população. O Vereador Tiago lembrou que o Legislativo solicitou a contratação de três vigias para dar segurança aos alunos e professores e agora escuta discursos demagogos e oportunistas dizendo que vão faltar vigias só porque é véspera de eleição. Salientou que nunca houveram  vigias nos prédios públicos e destacou que o Parque de Eventos está totalmente abandonado, mas que ainda dá tempo de recuperá-lo e para realizar a Femate. Disse que existem três escolas municipais na sede e por isso está sendo autorizado a contratação de três vigias e as outras escolas municipais a atual administração fechou. O Vereador Alvaro salientou novamente que independente de quem for o próximos Prefeito ele vai ter dificuldades para continuar os trabalhos essenciais no município, já que todos os contratos emergenciais se encerram no final deste ano. O Vereador Jaime disse que o Prefeito pode enviar um projeto no início do ano contratando emergencialmente os servidores que forem necessários e depois pode fazer uma nova  prova seletiva e também  tem os servidores efetivos e com certeza a população não será prejudicada. O Vereador Nelsinho disse que a administração municipal tem em seu quadro de servidores dois enfermeiros efetivos e eles não conseguem  sozinhos dar conta de atender toda a população e com certeza haverá prejuízo na área da saúde. Lembrou que foram fechadas escolas por determinação do Governo Estadual e não porque o Prefeito quis. Com relação ao Parque de Eventos disse que deve ser verificado o assunto antes de ficar falando inverdades. A Vereadora Marisa disse que era preocupante quando não havia vigias nas escolas e por isso solicitou a contratação para dar segurança aos alunos e professores. Disse que três vigias são suficientes para atender as escolas. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  pareceres  favoráveis as Emendas, sendo que o Vereador Osmar é contrário. Colocados os Pareceres e as Emendas Modificativas nº 001 em votação, foram  todas aprovadas por cinco (05) votos contra três (03), sendo os votos contrários dos Vereadores do PDT. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  pareceres favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 029, 081 e 087/2020 em votação, foram  todos  aprovados   por unanimidade. - Projeto de Lei nº 082/2020, que “Autoriza a abertura de créditos especiais assim como inclui na LDO e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 083/2020, que “Autoriza a abertura de créditos especiais assim como inclui na LDO e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 084/2020, que “Autoriza a abertura de créditos suplementar e dá outras providências”; e, - Projeto de Lei nº 085/2020, que “Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências”. Colocados em discussão, os projetos foram amplamente debatidos pelos Vereadores e a seguir a	 Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  pareceres  favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 082, 083, 084 e 085/2020 em votação, foram todos aprovados integralmente e  por unanimidade.  A seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Osmar salientou que a Femate não vai ser realizada devido ao coronavírus e não adianta querer dizer que dá pra fazer, pois a diretoria decidiu o cancelamento e não tem  mais o que fazer. Com relação as escolas fechadas, disse que se o governo do estado fosse do PDT certamente as escolas estariam ainda abertas. Disse que o PDT sempre prezou pela qualidade na educação e não como a administração passada que servia merenda de baixa qualidade aos alunos. O Vereador Daniel lembrou de quando os Vereadores votaram o projeto que unia as secretarias municipais, onde pessoas vestidas de palhaço participaram da sessão para pressionar os Vereadores e que aquelas mesmas pessoas estão ganhando um dinheirão e foram as primeiras a entrar no Governo. Todas aquelas brigas para ter as secretarias e hoje não temos secretários de Obras, Agricultura e não sabe se alguma vez teve secretário de educação nesses quatro anos. Disse que o Prefeito deveria cuidar de outras coisas, como por exemplo,  buscar recursos para o município, e não assumir  as funções de secretário. Lembrou que quando foram fechadas escolas o Executivo dizia que seriam economizados setecentos mil reais anualmente que hoje seriam dois milhões e oitocentos mil reais e perguntou onde foi parar esse dinheiro. Disse que falam muito em contratação e concurso, mas o nosso município  não pode fazer um concurso devido a um concurso fraudado  realizado pelo PDT que está sob júdice, onde passaram  pessoas que vestem a camisa e tem a bandeira nas costas do PDT. Criticou uma servidora do Município que fica postando críticas aos Vereadores nas redes sociais, servidora essa que tem a bandeira do PDT nas costas e que está no cargo por causa do concurso roubado, mas a justiça está fazendo a sua parte. O Vereador Jaime lembrou da unificação das secretarias feitas em 2017 para economiza e melhorar o desempenho nos trabalhos prestados aos contribuintes e hoje a administração adotou essa prática, já que três secretarias estão sem secretário. Voltou a cobrar que a Secretaria de Agricultura deveria fazer atendimento também junto ao Centro Administrativo para melhor atender a população. Nada mais havendo para ser registrado, às dezessete horas  e quarenta e cinco minutos (17:45  hs) a Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após  discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.

