
ATA Nº 017/2018 

Aos três  (03) dias  do  mês  de julho  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 016/2018, da Sessão Extraordinária realizada no dia vinte e sete (27) de junho de 2018, 

sendo aprovada integralmente e por unanimidade. Em seguida a Vereadora Leilaine fez a 

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

ordem do dia: - Projetos de Leis nº  132, 133 e 134/2018; - Resolução nº 009/2018; e, - 

Requerimento nº 020/2018.  Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada  

por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 132/2018, que“Autoriza o poder 

executivo a receber lote urbano com área de 360,00m² como doação de área pública em 

decorrência de processo de desmembramento e dá outras providências.” Colocado em 

discussão, o Vereador Alvaro que o projeto prevê o recebimento por doação de terreno 

urbano do senhor Reinaldo Sanson referente aos desmembramentos de área de terras. O 

Vereador Jaime disse que quando há o desmembramento de terrenos a doação de área de 

terra ao município está prevista em Lei.  A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 

emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 132/2018 em 

votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 133/2018, que 

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

o Vereador Alvaro informou que o valor será utilizado para aquisição de “casas  abrigo” 

para armazenamento de lixo reciclável, onde serão instaladas nas comunidades do interior 

de Arvorezinha para que os agricultores depositem o lixo pra posterior recolhimento pelo 

município. O Vereador Nelsinho disse que foi uma grande iniciativa da administração 

recolher o lixo no interior do município, já que agora terá a destinação final correta. O 

Vereador Jaime informou que esse recurso já existia na administração passada, sendo que 

parte foi gasto com a campanha de combate ao mosquito borrachudo e o restante será 

investido agora com a coleta e destinação correta do lixo reciclável. A Vereadora Sueli disse 

que acha essa iniciativa maravilhosa. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu 

parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 133/2018 em 

votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 134/2018, 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 132/2018 em votação, aprovados  

integralmente e por unanimidade. - Resolução nº 009/2018, de autoria da Mesa Diretora, 

que transfere a Sessão Ordinária do dia dezessete (17) para o dia vinte e quatro (24) de julho 

de 2018, no mesmo horário. Colocada em votação, aprovada por unanimidade. - 

Requerimento nº 020/2018, de autoria da Vereadora Marisa, que solicita ao Executivo 

Municipal a aquisição de uniformes e equipamentos de proteção para os servidores da 

Secretaria de Obras, especialmente garis e operários.  Colocado em discussão, a Vereadora 

Marisa informou que foi procurada por garis da municipalidade que  solicitaram uniformes 



para trabalharem, além de equipamentos de proteção, para que a população possa identificar 

quando esses servidores estão fazendo o seu trabalho nas ruas da nossa cidade. Salientou 

que o salário desses profissionais não é alto, o que dificulta a aquisição por eles de repelente 

e protetor solar. O Vereador Jaime disse que a administração municipal deveria ter a 

obrigação de oferecer aos servidores os equipamentos necessários para a sua proteção, já 

que trabalham  num  setor  insalubre. A Vereadora Sueli disse que o objetivo principal do 

uso desses equipamentos é proteger a saúde dos servidores. O Vereador Alvaro disse que a 

ideia é boa e merece ser analisada pelo Executivo. O Vereador Daniel lembrou que as 

empresas privadas precisam cumprir diversas regras das leis trabalhistas e a municipalidade 

não é diferente e os servidores devem ser munidos desses equipamentos. A Vereadora 

Leilaine também elogiou o requerimento e disse que  o assunto será levado ao Prefeito 

Municipal para que seja estendido também a outros servidores que trabalham em lugares 

insalubres. O Vereador Osmar também destacou que os uniformes e equipamentos de 

segurança e proteção devem ser destinados aos demais servidores da Secretaria de Obras. 

Colocado o Requerimento nº 020/2018 em votação, aprovado por unanimidade. A seguir 

passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Jaime lembrou que na administração passada o 

executivo prestava  mensalmente, a Câmara de Vereadores, um relatório constando o nome 

das pessoas e os valores arrecadados com a cobrança de horas máquinas e espera que essa 

administração  atual também forneça esse relatório. O Presidente fez uma breve explanação 

de sua viagem à Itália e também  sobre o pacto de amizade que foi feito com a cidade de 

Alpago. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


