ATA Nº 021/2018
Aos sete (07) dias do mês de agosto 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 as Atas
de nº 019 e 020/2018, das Sessões Ordinária e Extraordinária realizadas respectivamente
nos dias vinte e quatro (24) e vinte e sete (27) de julho de 2018, sendo aprovadas
integralmente e por unanimidade. Em seguida a Vereadora Sueli 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 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149/2018; e, - Requerimentos nº 023 e 024/2018.
Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do
Dia: - Projeto de Lei nº 143/2018, 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 143/2018 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. Projeto de Lei nº 144/2018, 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 144/2018 em
votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 145/2018, que
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário na função
de Atendente de Creche e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador
Alvaro informou que o contrato emergencial é para suprir a ausência de uma servidora que
está de licença saúde. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer
favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 145/2018 em votação,
aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 146/2018, que “Autoriza o
Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário na função de Operário
e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Alvaro informou que o
servidor Mario Reichembach dos Santos está se aposentando e por isso a necessidade de
contratar outro servidor. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer
favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 146/2018 em votação,
aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 147/2018, 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 é preciso contratar uma agente de saúde e assim abranger todas as áreas do nosso
Município. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao
projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 147/2018 em votação, aprovados
integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 148/2018, 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 148/2018 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade.

- Projeto de Lei nº 149/2018, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato
de caráter temporário na função de Operador de Máquina e dá outras providências.”
Colocado em discussão, o Vereador Alvaro informou que está terminando o contrato com o
Operador de Máquina e é preciso renová-lo. O Vereador Nelsinho disse que está vencendo
o contrato do servidor Clair e salientou que é renovação de contrato firmado na
administração passada, mas pelo fato do profissional ser capacitado será renovado mais
uma vez. O Vereador Jaime disse que essa será a quinta vez que o contrato vai ser renovado
e lembrou que em outros casos o Executivo Municipal não quis fazer a renovação de
contratos, apesar dos servidores também terem capacidade e experiência e acredita que foi
um erro da administração municipal. Quanto a esse contrato, disse que o servidor é
capacitado e presta um bom trabalho para o Município e deve ser renovado. O Vereador
Osmar disse que o operador é bom e precisa ter seu contrato renovado. A Vereadora Sueli
disse que realmente o Operador é competente, mas questionou o Vereador Alvaro, Líder de
Governo, porque outros contratos não foram renovados por mais que dois anos, sendo que
Executivo Municipal justificava a não renovação dizendo que era ilegal e agora esse
contrato vai ser renovado pela quinta vez. O Vereador Alvaro disse que é uma questão
jurídica e já fez esse questionamento ao Executivo. Disse que o pedido de renovação partiu
do Secretário de Obras e teve o parecer favorável do setor jurídico do Município. A
Vereador Sueli salientou que existem muitos funcionários competentes, mas é clara a
perseguição política que essa administração faz contra alguns servidores. O Vereador Daniel
fez fortes críticas a administração municipal, dizendo que está rodeada de pessoas
incompetentes. Disse que o Secretário de Obras gostaria que os servidores com experiência
e competentes continuassem exercendo suas atividades na secretaria de obras, mas em
virtude de politicagem o Executivo deixa de contratar funcionários competentes para
contratar pessoas sem experiência, isso tudo por culpa de pessoas desqualificadas que estão
no Executivo Municipal. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer
favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 149/2018 em votação,
aprovados integralmente e por unanimidade. - Requerimento nº 023/2018, de autoria dos
Vereadores do PDT, que solicitam sejam concedidos votos de louvor ao estudante João
Augusto Moratelli e ao poeta e pajador tradicionalista Ruben Alves Vieira. Colocado em
discussão, o Vereador Nelsinho destacou que o jovem João Augusto venceu o concurso de
Oratória nas Escolas promovido pela JCI e no sábado, dia 21 de julho de 2018, sagrou-se
Campeão da Etapa Final Regional ocorrida em Sananduva – RS e agora participará da etapa
nacional em Chapecó – SC. Quanto ao poeta Ruben destacou que tomou posse na cadeira 29
da ALIVAT - Academia Literária do Vale do Taquari no dia 25 de julho de 2018 e ambos
merecem o reconhecimento do Legislativo Municipal. O Vereador Jaime também destacou
as conquistas dos homenageados. Colocado o Requerimento nº 023/2018 em votação,
aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 024/2018, de autoria da Vereadora Marisa,
que solicita ao Executivo Municipal a aquisição e a instalação de containers em pontos
estratégicos das ruas de nossa cidade para captação do lixo orgânico e seco. Colocado em
discussão, a Vereadora Marisa salientou a importância de instalar coletores de lixo para
evitar que o lixo fique espalhado pelas ruas devido a ação de cachorros e com isso ainda
facilitar o recolhimento do mesmo. O Vereador Jaime disse que o assunto é importante e
cabe ao Executivo buscar ações para viabilizar a instalação desses containers. O Vereador
Alvaro informou que o Executivo já licitou lixeiras para serem instaladas no interior do

Município a pedido do CMDR. Colocado o Requerimento nº 024/2018 em votação,
aprovado por unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente: a Vereadora Sueli
parabenizou o secretário Dorlan pelo trabalho que vem desempenhando a frente da
Secretaria de Obras, mas lamentou que esse trabalho poderia ser melhor se Executivo
tivesse renovado o contrato dos operadores de máquinas experientes e capacitados. Nada
mais havendo para ser registrado, às dezessete horas e quarenta minutos (17:40 hs) o
Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após discutida
e colocada em votação, será devidamente assinada.

