
ATA Nº 010/2018 

Aos dezessete  (17) dias  do  mês  de abril  de  dois  mil  e  dezoito (2018), 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. 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 Fornari, Alvaro Salvatori, Sueli 

Lodi Giordani, Jaime Borsatto, Osmar Desengrini e Leilaine Zanella. Havendo quórum 

regimental o Presidente declarou aberta a Sessão e colocou em discussão e votação a Ata de 

nº 009/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia três (03) de abril de 2018, sendo aprovada 

integralmente e por unanimidade. Em seguida o Presidente solicitou a Vereadora Sueli a 

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

ordem do dia: - Projetos de Leis nº 040, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061 e  062/2018; e, - 

Requerimentos  nº  011, 012, 013, 014 e 015/2018.  Colocada a ordem do dia em discussão 

e votação, aprovada  por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 056/2018,  que  

“Dispõe sobre a concessão de reajuste salarial aos servidores do quadro de pessoal do 

município de Arvorezinha e dá outras providências”, e,  - Projeto de Lei nº 004/2018, de 

origem do Poder Legislativo e de autoria do Presidente, que “Dispõe  sobre a concessão de 

reajuste  salarial   aos   Servidores do Quadro de Pessoal da Câmara de Vereadores de 

Arvorezinha e dá outras providências”. Colocados em discussão o projeto foi amplamente 

debatido pelos Vereadores e pelo Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais, senhor Volcir Gheno. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu 

pareceres favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 056 e 

004/2018 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. -  Projeto de Lei nº 

040/2018, que “Obriga à instalação de mecanismos de segurança nos estabelecimentos 

bancários.” O Vereador Osmar apresentou a seguinte Emenda Modificativa nº 001 ao caput 

do artigo segundo: “Art. 2° - É obrigatória, nas agências bancárias que se encontram 

instaladas no território do Município, a implantação de portas de aço (automáticas), grades 

de ferro nas aberturas (fixas) e equipamento de inundação de fumaça”. A Comissão de 

Justiça, Finanças e Orçamento emitiu pareceres favoráveis a Emenda e ao projeto. 

Colocados os Pareceres, a Emenda Modificativa nº 001 e o Projeto de Lei nº 040/2018 em 

votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 055/2018, que 

“Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências”. Colocado em discussão, 

o Vereador Alvaro informou que o valor é  referente a execução da obra de pavimentação 

do Trecho 2 da Rua Celeste Fornari e será devolvido  ao Ministério das Cidades. O 

Vereador Jaime disse que a sobra do recurso recebido para fazer a obra precisa ser 

devolvida ao Ministério. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer 

favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 055/2018 em votação, 

aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 057/2018, que “Autoriza a 

abertura de crédito especial e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador 

Alvaro informou que o valor é necessário para aquisição de material escolar  para  as 

escolas  municipais. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável 

ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 057/2018 em votação, aprovados  

integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 058/2018, que “Autoriza a abertura de 

crédito adicional suplementar e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador 



Alvaro salientou que o valor é para o pagamento das despesas com abrigo para idosos do 

Município que se encontram em lares de idosos em outras cidades. O Vereador Jaime 

lembrou que existe convênio para que o Município dê assistência àquelas pessoas idosas  

que não tem família. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável 

ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 058/2018 em votação, aprovados  

integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 059/2018,  que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário na função de Doméstica 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 059/2018 em 

votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 060/2018, que 

“Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências”. Colocado em discussão, 

o Vereador Alvaro informou que o projeto se refere a devolução de valores ao Ministério 

das Cidades, referente a execução da obra de pavimentação da Rua Carlos Scheffer - Trecho 

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

Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 060/2018 em votação, aprovados  integralmente e 

por unanimidade. - Projeto de Lei nº 061/2018, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a celebrar contrato de caráter temporário na função de Agente de Saúde (área 2) e dá outras 

providências”. Colocado em discussão, o Vereador Alvaro disse que o contrato emergencial 

é necessário tendo em vista a licença gestante da servidora Lucivane Guadagnin da Silva. 

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

Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 061/2018 em votação, aprovados  integralmente e 

por unanimidade. - Projeto de Lei nº 062/2018, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a firmar convênio com a Associação Hospitalar Beneficente São Vicente de Paulo e dá 

outras providências”. Colocado em discussão, a Vereadora Leila informou que o convênio 

abrange aqueles tratamentos e exames que não são realizados pelos Hospitais de 

Arvorezinha e Ilópolis e informou  também  que o Município firmou parceria com  pousadas 

de Porto Alegre e Passo Fundo para atender aos arvorezinhenses. O Vereador Nelsinho 

salientou que esse convênio vai beneficiar as pessoas que mais precisam. A Comissão de 

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

Projeto de Lei nº 062/2018 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - 

Requerimento nº 011/2018, de autoria dos Vereadores do PP e MDB, que requer ao Prefeito 

Municipal  cópia do backup dos vídeos de todas as câmeras de vigilâncias existentes na 

Escola Municipal Orestes de Brito Scheffer, com as informações da localização de cada 

uma delas bem como as referidas datas dos vídeos, sendo a partir do dia 2 de abril de 2018 

até a data da entrega desse material. Colocado em discussão, o Vereador Daniel informou 

que recebeu denúncias sobre irregularidades que vem ocorrendo na escola e os vídeos irão 

esclarecer a situação. O Vereador Nelsinho disse que é a favor do requerimento, pois se 

existe algo errado deve ser corrigido e lembrou que o trabalho da Comissão Especial surtiu 

efeito na melhora da organização e no trabalho daquela escola. O Vereador Alvaro também 

salientou que se existem problemas eles devem ser solucionados. Colocado o Requerimento 

nº 011/2018 em votação, aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 012/2018, de 

autoria dos Vereadores do PP e MDB, que solicita ao Executivo seja custeada a despesa 

com energia elétrica da Cooperfat pelo período de um (01) ano, desta forma estará 

contribuindo com uma Cooperativa que trabalha no desenvolvimento de segmentos da 

agricultura de nosso município. Colocado em discussão, o Vereador Daniel disse que é 



preciso auxiliar a cooperativa já que o município é essencialmente agrícola. O Vereador 

Jaime lembrou que pessoas interessadas em abrir uma indústria de sucos reivindicaram um 

pavilhão ao município para lá se instalarem, o que vai beneficiar os produtores do nosso 

Município, mas parece que falta uma definição do Executivo. Colocado o Requerimento nº 

012/2018 em votação, aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 013/2018, que requer 

que a Servidora Municipal  Marina Livinalli seja reintegrada ao corpo da rede municipal de 

educação infantil.  Colocado em discussão, o Vereador Daniel justificou o pedido dizendo 

que a servidora em questão foi cedida ao Cartório Eleitoral  mas tem treinamento para atuar 

na área da aeducação,  mas constantemente são enviados projetos pelo executivo solicitando 

a contratação emergencial de Atendentes de Creche. O Vereador Alvaro disse que já faz 

bastante tempo que a servidora está cedida ao Cartório Eleitoral e além disso o servidor 

deve ser concursado e por isso se ela for retirada de lá outro servidor concursado precisa ser 

cedido e por isso é contra o requerimento. O Vereador Jaime disse que entende que o 

servidor concursado deve trabalhar na área em que fez o concurso público acredita que essa 

situação deve ser revista pelo Prefeito. O Vereador Nelsinho lembrou que na administração 

passada apresentava requerimentos para beneficiar a comunidade e mesmo assim os 

Vereadores reprovavam os mesmos e agora vários requerimentos são apresentados. Disse 

que a servidora já trabalha no Cartório Eleitoral há quatorze anos a pedido do Judiciário e se 

ela sair outro servidor terá que ser cedido. O Vereador Osmar disse que há muito tempo a 

servidora Marina trabalha no Cartório e não vê necessidade de mudar isso. Colocado o 

Requerimento nº 013/2018 em votação, aprovado por cinco (05) votos contra quatro (04), 

sendo os votos contrários dos Vereadores do PDT. - Requerimento nº 014/2018, de autoria 

dos Vereadores do PP e MDB, que requer  sejam instalados redutores de velocidade tipo 

quebra molas na Rua Severiano Lima, entre as esquinas com as Ruas Pe. Egídio Zamboni e 

João Luis Ferreira, Bairro Nossa Senhora das Graças. Colocado em discussão, o Vereador 

Jaime disse que já existe um abaixo-assinado dos moradores que foi protocolado na 

Prefeitura em 2016 e agora está reforçando o pedido tendo em vista que o local é perigoso. 

Colocado o Requerimento nº 014/2018 em votação, aprovado por unanimidade. - 

Requerimento nº 015/2018, de autoria dos Vereadores do MDB e PP, que requer ao 

Executivo a pavimentação de trecho da Rua Fernando Ferrari. Colocado em discussão, a 

Vereadora Marisa disse que os moradores sofrem com a poeira devido ao grande 

movimento de veículos e também devido ao barro e estão reivindicando a pavimentação da 

rua. Colocado o Requerimento nº 015/2018 em votação, aprovado por unanimidade. A 

seguir passou-se ao Grande Expediente: a Vereadora Leilaine respondeu ao comentário feito 

pela Vereadora Marisa sobre o grande número de alunos e poucos professores na EMEI 

Beatriz Ferri Berti e informou que a escola está seguindo rigorosamente o que determina a 

Lei. O Vereador Jaime comentou os projetos de leis nº 064, 065 e 066/2018 que chegaram 

hoje nesta Casa e que são referentes a superávit financeiro de 2017, ou seja, recursos que 

não foram  investidos no ano passado, apesar de ter sido criado o CREAS e o CRAS ter sido 

desvinculado. A Vereadora Marisa disse que a lei não está correta, pois são muitas crianças 

para apenas uma professora cuidar. Nada mais havendo para ser registrado, às dezoito  horas 

(18 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após 

discutida e colocada em votação, será devidamente assinada. 


