
ATA Nº 023/2017 

Aos dezoito (18) dias  do  mês  de  julho de  dois  mil  e  dezessete (2017), às dezesseis 

horas e trinta minutos (16:30 hs), no Plenário Vereador Hilário Ferri da Câmara de 

Vereadores, Município de Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se os (as) 

senhores (as) Vereadores (as) para uma Sessão Ordinária. O Presidente da Mesa Diretora, 

Vereador Jaime Talietti Borsatto, assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes 

Vereadores: Daniel Borges de Lima, Nelso de Bona, Marisa Parisotto, Tiago Santin Fornari, 

Alvaro Salvatori, Sueli Lodi Giordani, Jaime Borsatto, Osmar Gabiatti Desengrini e 

Rogemir Civa. Havendo quórum regimental o Presidente declarou aberta a Sessão e colocou 

em discussão e votação a Ata de nº  022/2017, da Sessão Ordinária   realizada no dia quatro 

(04) de julho de 2017, sendo aprovada  integralmente e por unanimidade. Em seguida o 

Presidente solicitou ao Vereador Nelsinho a leitura de um trecho da Bíblia. A seguir o 

Presidente apresentou a seguinte pauta para a ordem do dia: - Projetos de Leis nº  056, 057, 

058, 059, 060 e 061/2017; - Indicação nº 002/2017; e, -Pedido de Licença para viagem a 

Brasília. Colocada a ordem do dia em discussão, o Vereador Rogemir fez Proposição para 

que a Indicação nº 002/2017 seja retirada da ordem do dia. Colocada a Proposição em 

votação, aprovada por unanimidade. Colocada a ordem do dia em votação, aprovada por 

unanimidade. A seguir passou-se à ordem do dia: - Projeto de Lei nº 056//2017, que 

“Autoriza a inclusão ação e programa do PPA 2014-2017 e na LDO 2017, abre crédito 

especial 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 056/2017 em votação, aprovados  integralmente e por 

unanimidade. - Projeto de Lei nº 057//2017, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

celebrar contrato de caráter temporário, na função de motorista e dá outras providências.” 

Colocado em discussão, o Vereador Rogemir informou que o motorista Samuel Rigo 

solicitou rescisão de contrato e o servidor Vinícius Guerini está se afastando do cargo e 

também foi adquirido um novo veículo para transporte de pacientes, que deixará de ser 

terceirizado diminuindo os custos para a municipalidade, mas existe a necessidade de ser 

contratado mais um motorista para isso. O Vereador Tiago disse que poderia ser feito um 

remanejo de motoristas para evitar a contratação de novos motoristas e por isso vai se abster 

de votar o projeto. A Vereadora Marisa salientou que se realmente existe a necessidade de 

contratar os motoristas é a favor do projeto. O Vereador Nelsinho disse que realmente é 

necessária a contratação tendo em vista que dois estão se afastando e um novo veículo foi 

adquirido. O Vereador Osmar salientou que nos próximos dias o município estará recebendo 

um veículo Sprinter. A Vereadora Sueli destacou a importância de não terceirizar o 

transporte e com isso economizar o dinheiro público. O Vereador Daniel disse que a van 

vem em boa hora para o nosso município e se pôde ser feito esse investimento é porque a 

atual administração pegou a prefeitura em boas condições financeiras. A Comissão de 

Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o 

Projeto de Lei  nº 057/2017 em votação, aprovados  por sete (07) votos, sendo que o 

Vereador Tiago se absteve de votar. - Projeto de Lei nº 058//2017, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a firmar Convênio com a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários 

de Arvorezinha e dá outras providências.” Colocado em discussão, os Vereadores 

destacaram  o trabalho e a importância de manter o corpo de bombeiros em Arvorezinha. A 

Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados 



o Parecer e o Projeto de Lei  nº 058/2017 em votação, aprovados  integralmente e por 

unanimidade. - Projeto de Lei nº 059//2017, que “Altera o artigo 39, IV, da Lei Municipal nº 

2749/2016 que reestrutura o Regime Próprio de Previdência do Município de Arvorezinha e 

dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Rogemir informou que foi 

realizado o cálculo atuarial pela empresa Auditec e foi constatado que é necessário 

implantar novas alíquotas do RPPS para evitar que os servidores municipais sejam 

prejudicados no futuro. O Vereador Nelsinho disse que o estudo feito pela empresa 

contratada pelo município apontou a necessidade de adequar os percentuais de contribuição. 

O Presidente salientou que o RPPS é muito importante pois assegura o direito dos 

servidores se aposentarem  no futuro. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu 

parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei  nº 059/2017 em 

votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 060//2017, que 

“Autoriza a abertura de crédito especial na LOA 2017 e dá outras providências.” Colocado 

em discussão, o Vereador Rogemir disse que devido a falta de projeto para utilizar esse 

recurso no ginásio da comunidade da Linha Segredo agora a municipalidade precisa 

devolver os recursos para o Governo Federal. O Vereador Tiago disse que é uma pena que o 

município tenha que devolver esses recursos devido a falta de prestação de contas da 

administração 2009/2012. O Vereador Nelsinho disse que o Vereador Tiago está mal 

informado, pois foi a última administração que não providenciou o projeto e a 

documentação necessária para poder utilizar esses recursos. O Vereador Alvaro lamentou 

pela devolução dos recursos já que a comunidade da linha Segredo batalhou muito para 

conseguir esses recursos e, por um desleixo da administração passada, a comunidade perdeu 

esse valor. O Vereador Osmar também lamentou o ocorrido, mas infelizmente os 

procedimentos legais exigem que o valor seja devolvido. O Vereador Daniel também 

salientou que é um constrangimento ter que devolver esse dinheiro que seria utilizado pela 

comunidade da Linha Segredo, onde residem famílias trabalhadoras e acolhedoras. 

Lamentou que foi retirada a placa da inauguração da obra na linha Segredo, que citava a 

administração municipal e as pessoas que doaram a área de terras e considerou vergonhoso 

esse ato. O Vereador Rogemir questionou se foi a retirada da placa o motivo para a 

administração municipal passada deixar de investir esse recurso na comunidade. A 

Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados 

o Parecer e o Projeto de Lei  nº 060/2017 em votação, aprovados  integralmente e por 

unanimidade.  - Projeto de Lei nº 061//2017, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

renovar contrato de caráter temporário  nas funções de Operador de Máquina e de Motorista 

e 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 

061/2017 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. – Pedido de Licença 

para viagem a Brasília de 21 a 25 de agosto de 2017 do Vereador Tiago Fornari e das 

Vereadoras Sueli Lodi Giordani e Marisa Parisotto. Colocado em discussão, o Vereador 

Nelsinho disse que os Vereadores da bancada do PDT também gostariam de ir a Brasília, 

mas após o mês de agosto, já que  possuem  uma  pré-agenda. Colocado o Pedido de 

Licença para viagem a Brasília em votação, aprovado por unanimidade. A seguir o 

presidente suspendeu a sessão por cinco minutos para que o Presidente da Associação do 

Corpo de Bombeiros de Arvorezinha, senhor Marcelo  Huster, fizesse algumas colocações 

sobre o trabalho dos bombeiros. A seguir passou-se ao Grande Expediente: a Vereadora 



Sueli salientou a importância de participar em cursos para adquirir conhecimento para poder 

desempenhar bem seu papel de Vereadora e salientou que em Brasília vai reivindicar verbas 

para o nosso município. O Vereador Alvaro justificou a viagem dos Vereadores do PDT na 

última segunda feira, onde estiveram  nos gabinetes de vários Deputados e do Senador 

Lasier, em Porto Alegre, reivindicando verbas para o nosso Município. O Vereador Rogemir 

também comentou sua ida a Porto Alegre e destacou que já estão bem encaminhadas verbas 

para o hospital e para abastecimento de água no interior. Disse que espera que os 

Vereadores do PDT também recebam  autorização para ir a Brasília reivindicar verbas para 

Arvorezinha. O Vereador Tiago disse que certamente irá a Brasília se empenhar para trazer 

recursos ao nosso município e com isso beneficiar a população, como já fez na Legislatura 

passada. O Vereador Daniel  lembrou que também  conseguiu  recursos  para Arvorezinha 

na Legislatura passada e acredita que os Vereadores daquela Legislatura ficarão na história 

como os que mais conseguiram recursos para o nosso Município. Disse também que nesta 

Legislatura vai procurar contribuir para com o Município. O Presidente  disse que espera 

que todos os Vereadores  busquem  recursos  para  beneficiar  os  arvorezinhenses. Nada 

mais havendo para ser registrado, às dezoito horas e dez minutos (18:10 hs) o Presidente 

declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após discutida e colocada 

em votação, será devidamente assinada. 

 


