
ATA Nº 032/2017 

Aos sete  (07) dias  do  mês  de  novembro 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, Marisa Parisotto, Tiago Santin Fornari, Alvaro 

Salvatori, Sueli Lodi Giordani, Jaime Borsatto, Nelso de Bona, Rogemir Civa e Osmar 

Gabiatti Desengrini. Havendo quórum regimental o Presidente declarou aberta a Sessão e 

colocou em discussão e votação a Ata de nº 031/2017, da Sessão Ordinária realizada no dia 

dezessete (17) de outubro de 2017, sendo aprovada integralmente e por  unanimidade. Em 

seguida o Presidente solicitou a Vereadora Marisa a leitura de um trecho da Bíblia. A seguir 

o Presidente apresentou a seguinte pauta para a ordem do dia: - Projetos de Leis nº  098, 

102, 103, 104, 105, 106, 107/2017; - Projeto de Lei nº 008/2017 de origem Legislativa; - 

Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2017; - Requerimento nº 005/2017; - Indicação nº 

004/2017; - Prestação de Contas da Secretaria da Saúde referente ao exercício de 2016; e, - 

Prestação de Contas da Secretaria da Saúde referente ao segundo quadrimestre de 2017. 

Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. A seguir 

passou-se à ordem do dia: - Projeto de Lei nº 008/2017, de origem Legislativa e de autoria 

dos Vereadores Jaime e Tiago, que “Denomina a Rua que identifica da cidade de 

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

manifestaram  sua posição favorável em nominar a Rua Antoninho Adazir Guerra Fornari, 

considerando justa a homenagem. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu 

parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 008/2017, de origem 

Legislativa, em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 

098/2017, que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021 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 098/2017 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - 

Projeto de Lei nº 102/2017, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas 

com alimentação de grupo de italianos e dá outras providências.”  Colocado em discussão, o 

Vereador Rogemir informou que uma comitiva de vinte e um italianos visitarão nossa 

cidade e também  toda a região para intercâmbio cultural e cada município visitado pagará a 

estadia de um dia para os italianos. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu 

parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 102/2017 em 

votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 103/2017, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar auxílio financeiro para o Esporte Clube 

São Luiz de Arvorezinha e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador 

Rogemir disse que o Executivo e o Legislativo estão repassando um auxílio financeiro ao 

Esporte Clube São Luiz para cobrir as despesas com o campeonato municipal de futebol  de 

campo. O Vereador Nelsinho salientou que esse recurso é basicamente para pagar a 

arbitragem e destacou  que  pessoas do nosso Município poderiam fazer curso de arbitragem 

para apitar os  jogos  daqui e da região. O Vereador Osmar disse que o campeonato está 

bom e é a favor do projeto. O Vereador Alvaro salientou que o campeonato está com um 

público muito bom e é mais uma opção de lazer para a população. Informou que o lucro do 



campeonato será utilizado para melhorar a infraestrutura do estádio. A Comissão de Justiça, 

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

de Lei nº 103/2017 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de 

Lei nº 104/2017, que  “Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar auxílio financeiro 

para a promoção “Raspe e Ganhe” da ACISAR/CDL de Arvorezinha e dá outras 

providências.” Colocado em discussão, o Vereador Rogemir disse que o município é 

parceiro da ACISAR/CDL nessas promoções há muitos anos. A Comissão de Justiça, 

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

de Lei nº 104/2017 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de 

Lei nº 105/2017, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter 

temporário nas funções de Vigia e Operário e dá outras providências”. Colocado em 

discussão, o Vereador Rogemir disse que o Natal no Morro está próximo e o morro precisa 

ser enfeitado e devido a problemas particulares um vigia não está trabalhado e os cargos ora 

solicitados pelo Executivo são essenciais para realizar o trabalho de embelezamento e 

segurança do morro e da cidade. O Vereador Nelsinho informou que o pedido dos cargos foi 

partiu do Secretário de Obras já que realmente existe a necessidade dos vigias e operário e 

espera que os colegas Vereadores entendam e aprovem o projeto. A Vereadora Marisa 

lembrou que sempre foi pedido que os cargos viessem em projetos separados e como não foi 

atendido é contra o projeto e salientou que se a necessidade é para o Natal no Morro porque 

o projeto não veio com pedido de dois meses de contrato.  O Vereador Tiago também 

lembrou que foi pedido para os projetos virem separados e se os Vereadores fizerem 

emenda o prefeito irá vetar, gerando atrito entre os poderes e lembrou que a Secretária de 

Saúde falou em março que não existia a necessidade de vigias. O Vereador Alvaro disse que 

os cargos são necessários  para manter a limpeza e beleza da nossa cidade. O Vereador 

Osmar  também  lembrou  que será realizado o Natal no Morro e os vigias são necessários 

para guarnecer o local, além do operário para realizar trabalhos importantes para que o 

evento seja realizado.  O Presidente também  salientou que foi pedido várias vezes que os 

projetos venham  separados e entende que até alguns cargos são necessários, mas é preciso 

que o Executivo atenda o pedido dos Vereadores. A Comissão de Justiça, Finanças e 

Orçamento emitiu  parecer contrário a aprovação do projeto, sendo que o Vereador Alvaro é 

favorável. Colocado o Parecer  em votação, aprovado por cinco (05) votos contra quatro 

(04). Colocado  o Projeto de Lei nº 105/2017 em votação, reprovado por cinco (05) votos 

contra quatro (04). Votaram  contra o Parecer e a favor do Projeto os Vereadores da bancada 

do PDT. - Projeto de Lei nº 106/2017, que “Autoriza o poder executivo a receber área em 

doação, para abertura e regularização de ruas já consolidadas e dá outras providências”.  O 

Vereador Rogemir disse que o projeto visa legalizar um novo loteamento no nosso 

Município, neste caso o loteamento dos Magri. A Comissão de Justiça, Finanças e 

Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 

106/2017 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 

107/2017, que  “Autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas com o espetáculo 

teatral “Exército de Sonhos” da Fundação Thiago de Moraes da Gonzaga 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 107/2017 em 

votação, aprovados integralmente e por unanimidade. – Projeto de Decreto Legislativo nº 

002/2017, de autoria do Presidente, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar que 



especifica”.  Após alguns debates, a  Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu 

parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Decreto Legislativo nº 

002/2017 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Requerimento nº 

005/2017, de autoria de todos os Vereadores, que solicita ao Executivo Municipal que seja 

construído um redutor de velocidade – quebra-molas, entre o Mini Mercado Taiza e o trevo 

de saída para Soledade/RS, na Avenida Barrão do Rio Branco, Bairro Santo Antônio. 

Colocado em discussão, o Presidente disse que a rua é muito estreita e os veículos passam 

em alta velocidade e o redutor de velocidade é importante para evitar alguma tragédia e 

lembrou que o pedido é uma reivindicação da comunidade. O Vereador Osmar disse que 

passa muitas vezes pelo local e realmente um redutor de velocidade é necessário. Colocado 

o Requerimento nº 005/2017 em votação, aprovado por unanimidade. - Indicação nº 

004/2017, de autoria do Vereador Tiago, que indica ao Prefeito Municipal a construção de 

um abrigo na Parada de Ônibus na ERS 332, acesso a Linha dos Lima, em Pinhal 

Queimado. Colocado em discussão, o Vereador Tiago disse que o pedido é dos moradores 

daquela região tendo em vista que vários alunos esperam o transporte escolar e em dias de 

chuva ou muito sol, o que causa transtornos às crianças. O Vereador Nelsinho disse que 

toda vez que forem apresentadas propostas para beneficiar a comunidade será a favor. 

Colocada a Indicação  nº 004/2017 em votação, aprovado por unanimidade. - Relatório 

Anual de Gestão 2016  da Secretaria da Saúde, e, - Relatório de Gestão Municipal da Saúde 

referente ao  segundo quadrimestre de 2017. Colocados em discussão, os relatórios foram 

analisados pelos Vereadores. a seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador 

Nelsinho fez uma prestação de contas da sua viagem a Brasília e acredita que muitos 

recursos serão destinados pelos Deputados e Sanadores para o nosso Município. 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. 


