ATA Nº 022/2018
Aos vinte e um (21) 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 a Ata de
nº 021/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia sete (07) de agosto de 2018, sendo
aprovada integralmente e por unanimidade. Em seguida o Vereador Alvaro fez a leitura de
um trecho da Bíblia. A seguir o Presidente passou a palavra ao Assessor Jurídico da Câmara
Paulo Pompermayer, que manifestou sua contrariedade a alguns itens apontados em
Relatório do Controle Interno do Município, apesar de considerar relevante o trabalho que o
órgão desempenha. Lembrou que no ano passado foi aprovado projeto reduzindo o número
de secretarias do Executivo e o Prefeito havia ingressado na justiça para anular a Lei, mas o
Tribunal de Justiça considerou legal o ato praticado por esta Casa. A seguir o Presidente
apresentou a seguinte pauta para a ordem do dia: - Projetos de Leis nº 150, 151, 152 e
153/2018; - Projeto de Resolução nº 002/2018; e, - Requerimentos nº 005, 025 e 026/2018.
Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do
Dia: - Projeto de Lei nº 150/2018, que “Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar
e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 151/2018, que “Autoriza a abertura de crédito
adicional suplementar e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 152/2018, que
“Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências”; - Projeto de
Lei nº 153/2018, que “Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências”.
Colocados em discussão, o Vereador Alvaro disse que devido ao percentual baixo para
suplementar por decreto e até mesmo má planejamento na elaboração do orçamento, é
necessário fazer a suplemantação para ajustar as rubricas. O Vereador Nelsinho disse que já
é do conhecimento dos Vereadores que muitos projetos dessa natureza virão a esta Casa e
espera que para o ano que vem o orçamento seja melhor planejado. O Vereador Jaime
salientou que chama a atenção que mais um projeto de lei suplementa valores do exercício
de 2017. Disse que daqui há alguns dias a LDO 2019 virá a esta Casa e a Câmara tem a
oportunidade de destinar recursos para entidades e comunidades. A Comissão de Justiça,
Finanças e Orçamento emitiu pareceres favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os
Projetos de Leis nº 150, 151, 152 e 153/2018 em votação, foram todos aprovados
integralmente e por unanimidade. - Projeto de Resolução nº 002/2018, que “Autoriza o
Poder Legislativo a Custear Despesas Com Realização e Organização do Encontro de
Legislativos 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
Resolução nº 002/2018 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. Requerimento nº 005/2018, de autoria dos Vereadores do PDT, que solicita a criação de
Comissão Especial para fazer o levantamento da dívida da Administração Municipal de
Arvorezinha – RS, verificada no dia 31 de dezembro de 2016 e também a dívida encontrada
de primeiro de janeiro a 10 de abril de 2017. Colocado em discussão, o Vereador Nelsinho
disse que existem muitos boatos com relação a dívida deixada pelo Prefeito anterior e o

Prefeito atual contratou uma empresa para fazer o levantamento da dívida e acredita que os
Vereadores devem formar uma Comissão para verificar se o trabalho realizado pela empresa
está correto e também para exercer uma das principais funções dos Legisladores, que é
fiscalizar os atos públicos. O Vereador Jaime disse que durante os meses em que foi prefeito
interino não deixou nenhuma dívida, a não ser aquelas contratadas para o exercício de 2017,
que na sua maior parte ficou disponível para o Prefeito eleito. Colocado o Requerimento nº
005/2018 em votação, aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 025/2018, de autoria
da Vereadora Marisa, que solicita ao Executivo Municipal a construção de sanitários
públicos na praça em frente ao Salão Paroquial. Colocado em discussão, a Vereadora Marisa
informou que a Mitra colocou o espaço a disposição do Executivo Municipal para a
construção dos banheiros públicos e só depende de um convênio do Município com a Mitra
para que a população seja beneficiada. O Vereador Jaime lembrou que em 1995 fez um
requerimento solicitando banheiros públicos ao Prefeito e quando assumiu interinamente o
cargo de Prefeito encaminhou o projeto dessa obra junto ao setor de engenharia e acredita
que agora a obra se tornou viável e pode ser concretizada. O Presidente, a Vereadora Sueli e
o Vereador Osmar também destacaram que já fizeram esse pedido anteriormente. O
Vereador Alvaro lembrou que para se construir uma obra pública deve ser em terreno de
propriedade da municipalidade ou encontrar um meio legal para isso e lembrou que o
Executivo está esperando há um bom tempo autorização da Mitra para reformar o parquinho
existente naquela praça. Colocado o Requerimento nº 025/2018 em votação, aprovado por
unanimidade. - Requerimento nº 026/2018, de autoria dos Vereadores do PP e MDB, que
solicita a criação de Comissão Especial para fazer o levantamento e, encontrar o valor do
saldo deixado e, existente da Administração Municipal de Arvorezinha – RS, verificado no
dia 31 de dezembro de 2016, encontrado no dia 10 de abril de 2017, no dia 31 dezembro de
2017 e, atualizado na data de instalação da referida Comissão Especial. Bem como a dívida
da Administração Municipal de Arvorezinha na data de 31 de dezembro de 2017. Colocado
em discussão, o Vereador Jaime disse que esse requerimento se complementa com o outro, e
já que se vai ser levantada a dívida acredita que também deve ser verificado qual o valor que
ficou no caixa da Prefeitura e o saldo bancário nas contas do Município. O Vereador
Nelsinho disse que não é contra o requerimento, mas acha que não está certo levantar a
dívida da administração municipal que não chegou nem a metade da sua gestão. Disse que
isso deveria ser feito ao final da atual administração. Colocado o Requerimento nº 026/2018
em votação, aprovado por unanimidade. Como dois requerimentos solicitam a criação de
Comissão Especial para tratar sobre assuntos parecidos, o Presidente fez Proposição para
que apenas uma Comissão Especial seja criada para averiguar os temas citados nos referidos
requerimentos. Colocada a Proposição em votação, aprovada por unanimidade. A seguir
passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Osmar disse que a Câmara deveria participar
da Femate colocando um stand. O Vereador Nelsinho também destacou a importância da
Câmara de Vereadores participar da Femate com um stand. O Presidente disse que a
Câmara é parceira da Femate, mas para surpresa foi proposto o valor de mais de novecentos
reais para ter seu stand. O Vereador Jaime lembrou que o Executivo ficou com mais de cem
mil reais do orçamento da Câmara do exercício passado e poderia ser cedido gratuitamente
um stand para a Câmara. 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.

