
ATA Nº 014/2018 

Aos cinco  (05) dias  do  mês  de junho  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 013/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia quinze (15) de maio de 2018, sendo 

aprovada integralmente e por unanimidade. Em seguida, em substituição a leitura de um 

trecho da Bíblia, foi rezado um Pai Nosso. A seguir o Presidente apresentou a seguinte 

pauta para a ordem do dia: - Projetos de Leis nº  081, 082, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 

105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118  e 119/2018; - Projeto 

de Lei nº 005/2018, de origem Legislativa; - Requerimento nº 019/2018; - Resolução nº 

007/2018; e, - Prestação de Contas de Secretaria da Saúde referente ao primeiro 

quadrimestre de 2018.  Colocada a ordem do dia em discussão, o Vereador Jaime fez 

Proposição para que o Projeto de Lei nº 063/2018 seja incluído na ordem do dia. Colocada a 

Proposição em votação, aprovada por unanimidade. O Vereador Alvaro fez Proposição para 

que o Projeto de Lei nº 079/2018 seja incluído na ordem do dia. Colocada a Proposição em 

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

unanimidade. Ordem do Dia: - Prestação de Contas de Secretaria da Saúde referente ao 

primeiro quadrimestre de 2018. Colocada em discussão, inicialmente o Presidente passou a 

palavra a Secretária Municipal de Saúde Elisabete de Mello Musselin que fez uma breve 

explanação dos trabalhos realizados nos primeiros quatro meses do ano. Os Vereadores 

também  debateram   a  prestação de contas. - Projetos de Leis nº  099, 100, 101, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 117 e 119/2018, todos que  “Autorizam a abertura de crédito adicional 

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

informou que a maioria dos projetos de suplementação são para adequar a folha de 

pagamento. O Vereador Jaime salientou que esses projetos são necessários tendo em vista 

que foi reduzido o percentual a que o prefeito tinha direito de suplementar por decreto, mas 

que faz com que os Vereadores tenham maior controle sobre o orçamento do município. 

A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu pareceres favoráveis a todos os 

projetos. Colocados os  Pareceres e os Projetos de Leis nº   099, 100, 101, 102, 103, 104, 

105, 106, 107, 117 e 119/2018 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade.     

- Projeto de Lei nº 108/2018, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato 

de caráter temporária na função de Agente de Combate a Endemias e dá outras 

providências”; - Projeto de Lei nº 109/2018, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

renovar contrato de caráter temporária na função de Enfermeiro e dá outras providências”; - 

Projeto de Lei nº 110/2018, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato 

de caráter temporária na função de Enfermeiro e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 

111/2018, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter 

temporária na função de Técnico em Enfermagem e dá outras providências”; - Projeto de 

Lei nº 112/2018, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter 

temporária na função de Técnico em Enfermagem e dá outras providências”; - Projeto de 



Lei nº 113/2018, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter 

temporária na função de Assistente Social e dá outras providências”; e, - Projeto de Lei nº 

114/2018, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter 

temporária na função de Agente de Combate a Endemias e dá outras providências”. 

Colocados em discussão, o Vereador Alvaro informou que os contratos estão vencendo e 

precisam ser renovados para que seja dado continuidade aos trabalhos na Secretaria de 

Saúde. O Vereador Jaime disse que é a favor dos projetos e espera que os servidores 

desempenhem  um  bom  trabalho para o nosso Município. O Vereador Daniel disse, com 

relação aos servidores que terão seus contratos renovados através desses projetos, que não 

ouviu reclamações da população com relação ao seu trabalho. Já com relação ao setor de 

marcação das viagens da saúde disse que está deixando a desejar e solicitou aos Vereadores 

da situação para que deem  uma  melhor  atenção  para isso. A Comissão de Justiça, 

Finanças e Orçamento emitiu pareceres favoráveis a todos os projetos. Colocados os 

Pareceres e os Projetos de Leis nº 108, 109, 110, 111, 112, 113  e 114/2018 em votação, 

aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 063/2018, que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de 

Operador de Máquina e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 079/2018, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função 

de Vigia e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 082/2018, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário na função de Agente de 

Saúde (área 2) e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 115/2018, que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter temporária na função de Agente de 

Saúde e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 118/2018, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporária na função de Gari e dá outras 

providências”; e, - Projeto de Lei nº 005/2018, de origem do Poder Legislativo, que 

“Autoriza o Poder Legislativo Municipal a celebrar contrato de caráter temporária na função 

de Doméstica para atender necessidades urgentes da Câmara Municipal e dá outras 

providências”. Colocados em discussão, os Vereadores debateram  amplamente os projetos 

e a seguir a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu pareceres favoráveis a todos 

os projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 063, 079, 082, 115, 118 e 

005/2018 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 

081/2018, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2265, de 21 de dezembro de 2011, 

que trata do Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Bovino do Município e 

concede incentivo especial a produtores de leite do Município e dá outas providências.”. 

Colocado em discussão, o Vereador Alvaro disse que o projeto é muito importante para 

retomar os incentivos aos produtores rurais, neste caso para a produção de leite e salientou 

que  mais incentivos virão  para as demais áreas do nosso Município. O Vereador Nelsinho 

disse que vinha há tempo cobrando o Prefeito por incentivos no setor primário, já que na 

administração anterior nada foi feito nesse sentido e logo-logo novos incentivos serão 

colocados em prática. O Vereador Jaime lembrou que cobrou do prefeito passado por 

incentivos para a agricultura. Com relação a esse projeto entende que deveria ser ampliado  

para que todos os veterinários tenham oportunidade de realizar o trabalho para os 

produtores. Disse que apresentou anteprojeto concedendo incentivos em diversas áreas da 

agropecuária e espera que o prefeito amplie os incentivos. O Vereador Osmar disse que 

muitos projetos de incentivo ainda virão a esta Casa, já que a agricultura foi abandonada por 



um bom tempo. A Vereadora Sueli disse que o nosso município é essencialmente agrícola e 

acha que mais incentivos deveriam ser concedidos. A Comissão de Justiça, Finanças e 

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

081/2018 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 

116/2018, que “Dispõe sobre a cobrança de Contribuição de Melhoria na execução de obra 

pública na Rua Agromate”. Colocado em discussão, os Vereadores debateram amplamente o 

projeto, sendo que o Vereador Jaime se manifestou a favor da pavimentação mas contrário 

ao projeto  tendo em vista que não tem conhecimento se o proprietário do terreno é sabedor 

do assunto e devido ao fato que terá que pagar pela pavimentação, enquanto que em muitos 

casos em anos anteriores, pavimentações foram feitas e nada foi cobrado dos proprietários 

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

projeto, sendo que o Vereador Jaime foi de parecer contrário. Colocados o Parecer e o 

Projeto de Lei nº 081/2018 em votação, aprovados  por sete (07) votos contra um (01), 

sendo este do Vereador Jaime. - Requerimento nº 019/2018, de autoria dos Vereadores do 

PP e MDB, que solicita ao Executivo Municipal que seja concedido auxílio financeiro para 

a comunidade de linha São Lourenço para a conclusão do ginásio de esportes. Colocado em 

discussão, os Vereadores de debateram amplamente o Requerimento e por Proposição da 

Vereadora Leilaine aprovada por unanimidade o Requerimento nº 019/2018 permaneceu em 

estudo. - Resolução nº 007/2018 de autoria da Mesa Diretora, que antecipa para o dia 

dezoito  (18) a sessão ordinária do dia dezenove (19) de junho de 2018. Colocado em 

discussão, o Presidente justificou a antecipação da sessão devido a sua viagem oficial a 

Itália. Colocada a Resolução nº 007/2018 em votação, aprovada por unanimidade. Em 

seguida o Presidente passou a palavra ao senhor Jair Borges, que comentou sobre o projeto 

de incentivo ao setor leiteiro e sobre a cadeia produtiva do leite em nosso município. A 

seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Daniel comentou sobre as emendas 

orçamentárias que conseguiu para o Bairro Scorsatto e Pinhal Queimado e desafiou o 

Vereador Alvaro para conseguir uma emenda parlamentar para a comunidade da Linha 

Segredo para concluir o ginásio de esportes. O Vereador Jaime também comentou sobre as 

verbas que conseguiu  para o nosso município através de Deputados, principalmente para o 

setor agrícola. Nada mais havendo para ser registrado, às dezoito  horas e vinte minutos  

(18:20 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que 

após discutida e colocada em votação, será devidamente assinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


