
ATA Nº 026/2017 

Aos quinze (15) dias  do  mês  de  agosto 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 as Atas de nº  024 e 025/2017, da Sessão Ordinária e Sessão 

Extraordinária realizadas nos dias  primeiro (1º) e quatro  (04) de agosto de 2017, sendo 

aprovadas  integralmente e por unanimidade. Em seguida o Presidente solicitou ao Vereador 

Alvaro a leitura de um trecho da Bíblia. A seguir o Presidente apresentou a seguinte pauta 

para a ordem do dia: - Projeto de Lei nº  080/2017; e, - Projeto de Lei Complementar nº 

004/2017. Colocada a ordem do dia em discussão, o Presidente informou que serão 

solicitadas diversas informações ao Executivo sobre os Projetos de Leis nº 077, 078 e 

079/2017 e por isso nem foram incluídos na ordem do dia. O Vereador Rogemir disse que o 

Prefeito enviou os projetos ainda sexta-feira e os Vereadores poderiam ter buscado as 

informações e alertou que alguns programas federais serão paralisados se os projetos não 

forem aprovados, prejudicando a população. O Vereador Daniel disse que o Prefeito vetou 

as emendas ao Projeto de Lei nº 071/2017, demonstrando com isso que não precisa dos 

Vereadores e acredita que deve haver um entendimento entre o Legislativo e Executivo. 

Salientou que existem servidores disponíveis e a administração não dá serviço para eles  

mas envia projetos pra contratar novos servidores para os mesmos cargos. Disse que os 

projetos devem ser  individualizados e não na forma de “pacotão” e entende que alguns 

cargos são necessários e outros devem ser melhor analisados. Colocada a ordem do dia em 

votação, aprovada por unanimidade. A seguir passou-se à ordem do dia: - Projeto de Lei  nº 

080/2017, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter 

temporário, na função de Doméstica e dá outras providências.” Colocado em discussão, o 

Vereador Rogemir disse que com relação a esse projeto não existe problema nenhum para 

os Vereadores de oposição  porque a contratação será feita através do processo seletivo 

realizado no ano passado. O Vereador Tiago  disse que novamente vem mais um pacote da 

maldade para todo o povo de Arvorezinha que tem o objetivo de cumprir as promessas 

eleitorais. O Vereador Nelsinho lamentou que os demais projetos nem foram incluídos na 

ordem do dia e classificou como uma ato político apenas de oposição ao Governo. Disse que 

a oposição deve deixar o Executivo trabalhar e depois o povo irá julgar seu trabalho. Disse 

que pacotes da maldade vinham na administração passada, onde nem os prazos eram 

cumpridos. Com relação a falta de informações, disse que era só ter se dirigido ao Prefeito 

ou ao Secretário para buscar as mesmas ou então convidar o Secretário de Administração 

para justificar os projetos durante a sessão. Salientou que as duas domésticas que serão 

contratadas são simpatizantes dos partidos dos Vereadores de oposição, por isso são 

favoráveis ao projeto. Disse que é visível que agora existem muito menos cargos de 

confiança  trabalhando na administração municipal. O Vereador Osmar disse que entende 

que os projetos não deveriam ter ficado na ordem do dia porque muitas pessoas necessitam 

do atendimento da municipalidade. O Vereador Alvaro lembrou que o pacote da maldade 



veio na administração passada, reduzindo secretarias, cargos e valores para estrangular a 

administração municipal. Disse que  esses projetos  retirados da ordem do dia vieram muito 

bem justificados e entende que foi má vontade dos Vereadores de oposição e para trancar a 

administração municipal. Disse que com essa atitude quem vai sofrer serão aquelas pessoas 

que precisarão do atendimento, principalmente na área da saúde. A Vereadora Sueli disse 

que como Vereadora representa o povo e não o Executivo. Disse que cada um tem sua 

opinião e decisões tomadas na pressa podem dar errado. Disse que entende que algumas 

contratações são necessárias e outras devem  ser  melhor analisadas para ver o que é melhor 

para a população. O Vereador Daniel lembrou que passou por esta Casa projeto para 

contratar dois operários através do processo seletivo realizado em 2016 porque eram 

simpatizantes do PDT e agora as duas domésticas também  são simpatizantes do PDT, ao 

contrário de outros cargos que não foram utilizados os processos seletivos realizados em 

2016 para contratá-los porque esses sim são simpatizantes de partidos da oposição.  A 

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

o Parecer e o Projeto de Lei nº 080/2017 em votação, aprovados integralmente e por 

unanimidade. - Projeto de Lei Complementar nº 004/2017, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a alterar dispositivo da Lei Complementar nº 007, de 04 de Abril de 2016, que 

dispõe do regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Arvorezinha e dá outras 

providências.” Colocado em discussão, o Vereador Rogemir disse que este projeto apenas 

corrige o processo legislativo, já que foi aprovado por lei ordinária. O Vereador Tiago disse 

que é Vereador de oposição e vai trabalhar em favor do povo de Arvorezinha e baixar os 

projetos para estudo é um direito dos Vereadores. A Comissão de Justiça, Finanças e 

Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei 

Complementar  nº  004/2017 em votação, aprovados integralmente e  por unanimidade.  A 

seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Tiago informou que na próxima semana 

irá para Brasília, juntamente com as Vereadoras Sueli e Marisa, e  vai buscar recursos para 

realizar obras que beneficiem a população, a exemplo do que fez na administração passada. 

O Vereador Rogemir disse que em todas as emendas trazidas pelos Vereadores de oposição 

o Prefeito Rogério irá reconhecer, ao contrário do Prefeito anterior. Salientou que enquanto 

os projetos permanecerem em estudo certamente irá prejudicar o atendimento a população. 

Informou que os cargos de odontólogos de vinte horas é para que cada posto de saúde tenha 

a atuação de um profissional. Quanto ao farmacêutico, informou que a administração 

municipal irá criar mais uma farmácia e por isso a necessidade de contratar esse 

profissional. Com relação a solicitação de autorização para  contratar vários cargos, 

informou que é para fazer apenas um processo seletivo e com isso economizar o dinheiro 

público. Convidou os vereadores de oposição para que participem da elaboração dos 

projetos e se inteirem melhor dos assuntos. Quanto ao que o Vereador Daniel disse no 

programa de rádio de que o município está criando gastos desnecessários, salientou que  na 

verdade essa Administração Municipal está cortando gasto e fazendo uma grande economia.  

O Presidente disse que nem tudo é oposição e lembrou que há poucos dias foi desmembrada 

a Secretaria da Agricultura. Disse que foi solicitado informações ao Executivo e está no 

aguardo das mesmas e novas informações serão solicitadas com relação aos projetos que 

permaneceram em estudo. Nada  mais  havendo  para  ser registrado, às dezessete horas e 

vinte minutos (17:20 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a 

presente Ata, que após discutida e colocada em votação, será devidamente assinada. 


