
ATA Nº 003/2018 

Aos vinte (20) dias  do  mês  de  fevereiro  de  dois  mil  e  dezoito (2018), 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 Tiago Santin Fornari, 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 Talietti Borsatto, Osmar Gabiatti Desengrini e 

Leilaine Demozzi Zanella. Havendo quórum regimental o Presidente declarou aberta a 

Sessão e colocou em discussão a Ata de nº  002/2018, da Sessão Ordinária   realizada no dia 

seis (06) de fevereiro de 2018. O Vereador Alvaro disse que tem uma palavra errada na ata e 

por isso fez Proposição para que permaneça em estudo. Colocada a Proposição em votação, 

aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente solicitou a Vereadora Leilaine a leitura 

de um trecho da Bíblia. A seguir o Presidente apresentou a seguinte pauta para a ordem do 

dia: - Projetos de Leis nº  030, 032, 034, 035, 036 e 037/2018, de origem do Executivo; - 

Projeto de Resolução nº 001/2018; - Requerimentos nº 001 e 002/2018; - Prestação de 

Contas da Secretaria da Saúde referente ao Terceiro Quadrimestre de 2017; e – Voto de 

Louvor nº 001/2018. Colocada a ordem do dia em discussão, o Vereador Nelsinho fez 

Proposição para que os Projetos de Leis nº 031 e 033/2018 sejam  incluídos na ordem do dia 

já que o Secretário de Obras está presente na sessão para justificar os projetos. O Vereador 

Jaime lembrou que foi feito um pedido de informação por escrito ao Executivo e assim 

também  gostaria que fosse feita a resposta, mas até o momento o Executivo não respondeu 

aos questionamentos. Lembrou que a Lei  nº 16032003 tratava sobre um convênio com a 

Mitra justamente para colocar vigia no morro da matriz, com um prazo de seis anos com a 

possibilidade de renovação por mais seis, mas o contrato venceu em 2015 e não foi 

renovado e por isso é necessário aprovar uma nova lei para possibilitar que o vigia seja 

contratado para ser colocado no morro.  Colocada a Proposição em votação, reprovada por 

cinco (05) votos contra quatro (04), sendo os votos favoráveis dos Vereadores do PDT. 

Colocada a ordem do dia em votação, aprovada  por cinco (05) votos contra quatro (04), 

sendo os votos  contrários  dos Vereadores do PDT, que justificaram o voto dizendo 

queriam que os projetos 031 e 033/2018 também  fossem colocados na ordem do dia. 

Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 030/2018, que “Autoriza a abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Alvaro disse 

que a suplementação é necessária para cobrir despesas com solenidades do aniversário do 

Município, como a escolha das soberanas e lembrou também que devido a redução para 

cinco por cento do direito do Prefeito suplementar o orçamento por Decreto, muitos projetos 

dessa natureza serão votados aqui. O Vereador Nelsinho também destacou que o  Prefeito 

tivesse dez ou quinze por cento para suplementar certamente projetos dessa natureza não 

seriam necessários. Perguntou ao Presidente porque o pedido de licença para viagem a 

Brasília dos Vereadores Osmar e Alvaro não foi incluído na ordem do dia, já que iriam em 

busca de verbas e a não ida pode resultar em prejuízos ao município. O Presidente disse que 

ficou sabendo do pedido instantes antes da abrir a sessão e salientou que o município não 

será prejudicado, já que o Prefeito irá a Brasília e pode encaminhar os pedidos de verbas. O 

Vereador Jaime disse que o recurso para a Femate já deveria ter sido previsto no orçamento 

e hoje não era necessário votar esse projeto.  A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 



emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 030/2018 em 

votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 032/2018, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contratos de caráter temporário, na função 

de Gari e dá outras providências.” Colocado em discussão, inicialmente foi passada a 

palavra ao Secretário de Obras, Vereador Dorlan Ferreira, que justificou o projeto dizendo 

que há uma grande demanda de trabalho e também pelo fato de que houveram servidores 

que se aposentarem  e/ou acabaram os contratos. Com relação aos Vigias disse que os bens 

públicos ficam sem ninguém para guarnecer devido a falta de servidores. Com relação aos 

Operadores de Máquinas disse que um operador se exonerou, outro está doente e também 

está sendo adquirida mais uma máquina e por isso a necessidade de contratar mais 

operadores. O Vereador Jaime lembrou que não foram renovados os contratos de alguns 

servidores, talvez por perseguição política, mas que tinham experiência e poderiam estar 

lotados nos seus cargos. Citou novamente a Lei nº 1603/2003, que precisa ser regularizada 

novamente a situação,  e a justificativa do projeto para contratar os vigias não se justifica e 

por isso a importância do Executivo prestar as informações solicitadas pelos Vereadores. O 

Projeto foi ainda amplamente debatido pelos Vereadores e a seguir a Comissão de Justiça, 

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

de Lei nº 032/2018 em votação, aprovados  por seis (06) votos, sendo que as Vereadoras 

Marisa e Sueli abstiveram-se de votar o projeto. - Projeto de Lei nº 034/2018, que “Autoriza 

a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.” Colocado em 

discussão, o Vereador Alvaro disse que o valor é para que o Executivo possa pagar as 

estagiárias. O Vereador Jaime salientou que não passou nem sessenta dias neste ano e o 

Executivo já está enviando diversos projetos de suplementação e está estranhando isso e 

acredita que é preciso que o contador venha até esta Casa prestar esclarecimentos. O 

Vereador Nelsinho disse que o contador do Município está a disposição para prestar todas as 

informações  necessárias. A Vereadora Sueli disse que o contador falou na audiência 

pública do orçamento que o mesmo  estava muito próximo do exato e agora em apenas dois 

meses do ano vários projetos foram apresentados à Câmara e acredita que foi mal elaborado 

ou  estão usando o dinheiro de forma errada. O Vereador Daniel disse ao líder de Governo 

que ele deve explicar melhor os projetos e concorda com a Vereadora Sueli. O Vereador 

Nelsinho disse que projetos dessa natureza virão todos os meses pelo fato de ter sido 

reduzido o percentual que o Prefeito tinha direito a suplementar o orçamento por decreto, 

mas assim pelo menos os Vereadores ficam sabendo as alterações que são feitas. A 

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

o Parecer e o Projeto de Lei nº 034/2018 em votação, aprovados  integralmente e por 

unanimidade.  - Projeto de Lei nº 035/2018, que “Autoriza a abertura de crédito adicional 

suplementar 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 035/2018 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de 

Lei nº 036/2018, que “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar 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 036/2018 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de 

Lei nº 037/2018, que “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar 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 037/2018 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de 

Resolução nº 001/2018, de autoria do Presidente, que “Autoriza o Legislativo Municipal a 

Filiar-se à UVB”.  Após alguns debates, a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 

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

001/2018 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Requerimento nº 

001/2018, de autoria de todos os Vereadores, que solicita ao Executivo seja concedido um 

auxílio com recursos financeiros na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a Empresa 

Celso Antonio de Jesus. Colocado em discussão, o Vereador Jaime informou que o senhor 

Celso entrou com um pedido de incentivo aqui na Câmara, já que ele pretende se instalar em 

Arvorezinha com uma fábrica de tapetes e certamente vai gerar empregos e renda para 

nosso Município e espera que o Executivo conceda o incentivo. O Vereador Nelsinho disse 

que cada empresa que se instala aqui é importante, assim como cada emprego criado. 

Salientou que existem empresas que também solicitaram auxílio da municipalidade. 

Colocado o Requerimento nº 001/2018 em votação, aprovado por unanimidade. - 

Requerimento nº 002/2018, de autoria de todos os Vereadores, que solicita ao Executivo 

seja destinada uma área de terras a ser utilizada para cemitério municipal, com estrutura de 

casa mortuária, haja vista que o município possui diversas religiões, sendo necessária uma 

área pública para tal finalidade. Colocado em discussão, o Vereador Jaime disse que existem 

várias religiões e acredita que é muito importante adquirir uma área de terras para criar um 

cemitério público municipal e já está na hora do nosso município pensar  nesse assunto, pois 

é uma necessidade. O Vereador Nelsinho disse que algumas pessoas já solicitaram que o 

município crie um cemitério municipal e por isso é a favor do requerimento. A Vereadora 

Sueli disse que o cemitério é importante porque muitas pessoas não tem condições 

financeiras de comprar seu espaço no cemitério da Mitra e salientou que é necessário 

implantar também a infraestrutura necessária. O Vereador Alvaro também destacou a 

importância de fazer um cemitério público. Colocado o Requerimento nº 002/2018 em 

votação, aprovado por unanimidade. - Prestação de Contas da Secretaria da Saúde referente 

ao terceiro quadrimestre de 2017. Colocada em discussão, a prestação de contas foi 

amplamente debatida pelos Vereadores. - Voto de Louvor nº 001/2018 desta Casa  

Legislativa à Valentina Dall´Agnol Roman por  ter  se destacado no The Voice Kids da 

Rede Globo de Televisão e, principalmente, por muito bem representar e divulgar nosso 

Município para todo o País, de autoria dos Vereadores do PP e PMDB. Os Vereadores 

prestaram uma homenagem a cantora Valentina Roman. Em seguida fez uso da palavra a 

homenageada e o seu pai Dr. Clóvis Roman. Em seguida Valentina cantou duas canções. A 

seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Jaime falou novamente sobre a 

necessidade do Executivo  prestar  informações para que os Vereadores tenham condições 

de votar os projetos que estão em estudo. O Vereador Daniel disse que hoje acessou o portal 

da transparência do TCE e verificou que alguns servidores estão recebendo um salário 

absurdo do executivo municipal e considera isso um abuso para com os arvorezinhenses. 

Também salientou que aumentou o número de servidores na atual administração municipal. 

Nada mais havendo para ser registrado, às dezenove  horas e cinquenta  minutos (19:50 hs) 

o Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após 

discutida e colocada em votação, será devidamente assinada. 


