
ATA Nº 019/2018 

Aos vinte e quatro  (24) 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 as Atas 

de nº 017 e 018/2018, das Sessões Ordinária e  Extraordinária realizadas respectivamente  

nos dias três (03) e treze (13) de julho 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 apresentou a seguinte pauta para a ordem do dia: - Projetos de Leis nº  136, 

137, 138, 139, 140, 141 e 142/2018;  e, - Requerimentos nº 021 e 022/2018.  Colocada a 

ordem do dia em discussão e votação, aprovada  por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto 

de Lei nº 136/2018, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de 

caráter temporário, na função de Cozinheira e dá outras providências.” Colocado em 

discussão, o Vereador Alvaro informou que venceu o contrato e precisa ser renovado para 

que as escolas não fiquem sem as cozinheiras. O Vereador Jaime disse que como venceu os 

contratos e os cargos são necessários, a sua bancada será favorável ao projeto. A Comissão 

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

o Projeto de Lei nº 136/2018 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade.  - 

Projeto de Lei nº 137/2018, 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 a servidora Maria Percio 

Cichelero Finatto se aposentou e é necessário contratar outra servidora para o seu lugar. A 

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

o Parecer e o Projeto de Lei nº 137/2018 em votação, aprovados  integralmente e por 

unanimidade.  - Projeto de Lei nº 138/2018, que “Denomina prédio público do Município.” 

Colocado em discussão, os Vereadores destacaram a homenagem a Benvindo Prior que ora 

empresta o nome a um prédio público. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu 

parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 138/2018 em 

votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 139/2018, que 

“Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências”. O 

Presidente apresentou a Emenda Modificativa nº 001, diminuindo em trinta mil reais o valor 

a ser suplementado pelo Executivo Municipal. Colocados em discussão, o Vereador Alvaro 

justificou os valores que serão suplementados. O Vereador Jaime salientou que o Prefeito 

não conversou com o Legislativo para fazer a suplementação retirando trinta mil reais do 

orçamento do Legislativo para pagar uma cota da Emater e lembrou que o Legislativo 

devolveu mais de cem mil reais no exercício passado e que poderia ser utilizado para essa 

finalidade. 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 139/2018 em votação, foram todos aprovados  integralmente e por unanimidade. - 

Projeto de Lei nº 140/2018, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato 

de caráter temporário, na função de Operário 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 140/2018 em votação, aprovados  integralmente e 

por unanimidade. - Projeto de Lei nº 141/2018, que “Autoriza a abertura de crédito especial 

e dá outras providências”. Colocado em discussão, o projeto foi amplamente debatido e por 

terem surgido algumas dúvidas a seu respeito, o mesmo permaneceu em estudo por 

Proposição feita pela Vereadora Sueli aprovada por unanimidade pelos Vereadores. - 

Projeto de Lei nº 142/2018, que “Autoriza a abertura de crédito especial 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 142/2018 em 

votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Requerimento nº 021/2018, de 

autoria da Vereadora Marisa, que solicita ao Executivo Municipal a colocação de tubos 

compatíveis com a demanda das águas para escoamento de esgotos, a partir da boca de lobo 

localizada no meio da quadra da rua Hilário Ferri sentido ao encontro a tubulação existente 

com a rua Celeste Fornari. Colocado em discussão, a Vereadora Marisa informou que 

quando chove forte a água causa transtornos aos moradores daquela quadra, inclusive 

invadindo residências e causando prejuízos. Disse que e os moradores já solicitaram  

providências junto ao Prefeito Municipal e agora está apresentando esse requerimento 

reforçando o pedido. O Vereador Jaime lembrou que além dessa rua outros locais da nossa 

cidade também apresentam esse tipo de problema e o município tem a obrigação de 

resolver. Colocado o Requerimento nº 021/2018 em votação, aprovado por unanimidade. - 

Requerimento nº 022/2018, de autoria da Vereadora Marisa,  que solicita ao Executivo 

Municipal seja colocado um vigia no portão de entrada da Escola Municipal Orestes de 

Brito Scheffer. Colocado em discussão, a Vereadora Marisa informou que muitos pais de 

alunos que estudam na referida escola estão solicitando um vigia, já que os professores e 

servidores da escola precisam se deslocar do seu trabalho para atender as pessoas que 

chegam na escola. O Vereador Jaime lembrou que já foi aprovado um projeto para a 

contratação do vigia e cabe ao Prefeito contratar o mesmo para trabalhar na escola.  A 

Vereadora Leilaine disse que o projeto realmente já foi aprovado e espera que o Prefeito 

destine um vigia para trabalhar na escola. O Vereador Nelsinho lembrou que foi a bancada 

do PDT que solicitou ao Prefeito a contratação do vigia para a escola e o Prefeito enviou o 

projeto à Câmara e foi aprovado, mas até o momento o Vigia não foi lotado na escola. 

Lembrou que na administração anterior cobrava incentivos para a área da agricultura e está 

novamente cobrando do Prefeito e de agora em diante mais fortemente. O Vereador Alvaro 

disse que os Vereadores de situação batalharam  para que o projeto de contratação do vigia 

fosse apresentado e aprovado e espera que realmente seja contratado. A Vereadora Marisa 

lembrou que foi contra a contratação de vigia para o Morro da Matriz fora da época do Natal 

no Morro, mas para a escola Orestes é totalmente favorável. Colocado o Requerimento nº 

022/2018 em votação, aprovado por unanimidade. A seguir passou-se ao Grande 

Expediente: o Vereador Jaime lembrou que há bem pouco tempo houve um acidente com 

um veículo do transporte escolar e gostaria de saber se o Executivo tomou as medidas 

cabíveis ao caso e se foi feito algo, que informe a Câmara de Vereadores, pois cabe aos 

Vereadores zelar pelo bem estar da população. 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. 


