ATA Nº 031/2018
Aos vinte (20) dias do mês de novembro 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, Tiago Fornari, Alvaro Salvatori, Marisa Parisotto, 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 030/2018, da Sessão Ordinária realizada no dia seis (06) de novembro de 2018, sendo
aprovada 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 174, 182, 183, 184, 185, 186, 187 e 188/2018; e, - Projeto de Decreto
Legislativo nº 002/2018. Colocada a ordem do dia em discussão, o Vereador Daniel fez
Proposição para que o Projeto de Lei nº 185/2018 permaneça em estudo e a Vereadora Sueli
também fez Proposição para que o Projeto de Lei nº 183/2018 permaneça em estudo.
Colocadas as duas Proposições em votação, aprovadas por cinco (05) votos contra quatro
(04), sendo os votos contrários dos Vereadores do PDT. Colocada a ordem do dia em
votação, aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 174/2018, que
“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019 e dá outras
providências.” Foram apresentadas as seguintes emendas para este projeto: Emenda
Modificativa nº 001, dando a seguinte redação ao Inciso I, do Artigo 13, do Projeto de Lei
nº 174/2018: “I – Abrir créditos suplementares até o limite de 1,0 % (um por cento ) do total
geral do orçamento consolidado”; e, Emenda Aditiva nº 001, que acrescenta o § 4º ao Artigo
13º do Projeto de Lei nº 174/2018, com a seguinte redação: “§ 4º - Fica o Poder Executivo
Municipal obrigado a enviar ao Legislativo Municipal relatório mensal das movimentações
realizadas no orçamento municipal feitas através de Decreto.” Colocados em discussão, o
Vereador Alvaro lembrou que na administração anterior o Prefeito tinha direto de
suplementar quinze por cento (15 %) do orçamento através de Decreto e agora a oposição
quer passar para apenas um por cento (1%) para dificultar o trabalho do Executivo
Municipal. Com relação ao projeto de financiamento, informou que o projeto será refeito e
será retirado do projeto a pavimentação da Rua Afonso Auler. O Vereador Nelsinho
informou que quem solicitou a retirada da Rua Afonso Auler do projeto de financiamento
foram os Vereadores de oposição e segunda feira será realizada uma reunião no gabinete do
prefeito para resolver esse assunto. Com relação a este projeto, disse que os Vereadores de
oposição reduziram para apenas um por cento (1%) o direito do Prefeito suplementar o
orçamento através de decreto porque não querem deixar o Prefeito trabalhar e entende que
os Vereadores deveriam dar as condições necessárias para o Prefeito administrar e cobrar
depois se algo estiver errado. O Vereador Jaime disse que antes de fazer um empréstimo é
necessário ter conhecimento de como está a situação financeira do Município. Disse que as
estradas estão péssimas e o setor de saúde não vem bem e a desculpa que o Executivo dá é
de que o município está em dificuldade financeira. Disse que o projeto de financiamento
precisa ser reavaliado após a dívida do Município ser conhecida. O Vereador Osmar
também lembrou que o Prefeito anterior tinha 15% e agora os Vereadores de oposição
querem reduzir o percentual para apenas um. Disse que o projeto do financiamento é um

grande passo que será dado para o Município se desenvolver. A Vereadora Leilaine disse ue
acredita que na reunião de segunda feira o projeto do financiamento terá um desfecho
favorável, com entendimento entre o Executivo e Legislativo para que a comunidade da
Linha Sabadin receba a obra de pavimentação. A Vereadora Sueli disse que nada foi
decidido sobre o financiamento até o momento. O Vereador Daniel disse que não vão ser
contra o financiamento e irão dar o aval para o Prefeito para fazer uma dívida no mesmo
valor que ele pagou de dívida no seu mandato e por isso acredita que o asfalto para a Linha
Sabadin irá ser feito. Com relação ao percentual para o Prefeito suplementar o orçamento
em até um por cento, disse que os Vereadores com isso irão trabalhar mais, poderão
fiscalizar melhor o Executivo e o Prefeito não fica impedido de fazer o que quiser. A
Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu Parecer favorável a Emenda
Modificativa nº 001, sendo que o Vereador Osmar é de Parecer contrário. Colocado a
Emenda Modificativa em votação, aprovada por cinco (05) votos contra quatro (04), sendo
os votos contrários dos Vereadores do PDT. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento
emitiu Parecer favorável a Emenda Aditiva nº 001, sendo que o Vereador Osmar é de
Parecer contrário. Colocado a Emenda Aditiva em votação, aprovada por cinco (05) votos
contra quatro (04), sendo os votos contrários dos Vereadores do PDT. A Comissão de
Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o
Projeto de Lei nº 174/2018 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade.
- Projeto de Lei nº 182/2018, que “Autoriza a abertura de crédito 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 182/2018 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade . - Projeto
de Lei nº 184/2018, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de
caráter temporário, na função de Médico Veterinário e dá outras providências.” Colocado
em discussão, o Vereador Alvaro informou que a contratação do médico veterinário é de
extrema importância para que a municipalidade consiga atender a demanda dos agricultores
do nosso município. O Vereador Jaime disse que o médico veterinário é uma grande
necessidade e sugeriu que o Executivo também terceirize o trabalho quando a demanda
aumentar para atender bem os agricultores. O Vereador Nelsinho disse que como produtor
rural sabe da necessidade de profissionais na área da agricultura, como por exemplo, mais
técnicos agrícolas e o médico veterinário. O Vereador Osmar disse que o projeto é
importante para a agricultura e por isso é favorável. A Comissão de Justiça, Finanças e
Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº
184/2018 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº
186/2018, que “Autoriza a abertura de crédito 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 186/2018 em votação, aprovados
integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 187/2018, que “Prorroga o prazo de
vigência da Lei Municipal nº 2.966, de 19 de abril de 2018 e dá outas providências.”
Colocado em discussão, o Vereador Alvaro disse que será concedido mais seis meses de
prazo para os bancos instalarem os equipamentos de segurança nas agências bancárias. O
Vereador Nelsinho lembrou que a população vinha cobrando a administração para que
fossem instalados dispositivos de segurança nas agências bancárias e como os bancos não
conseguiram se adequar será concedido mais seis meses e espera que dentro desse prazo os

bancos providenciem isso. O Vereador Jaime disse que é favorável a conceder mais prazo
aos bancos e espera que não passe disso. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento
emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 187/2018 em
votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 188/2018, que
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar auxílio financeiro para a Associação
Maria da Glória de Arvorezinha e dá outras providências.” Colocado em discussão, os
Vereadores salientaram s importância de incentivar e valorizar a raça negra no município de
Arvorezinha. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao
projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 188/2018 em votação, aprovados
integralmente e por unanimidade. – Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2018, que
“Autoriza a abertura de crédito suplementar que especifica”. Colocado em discussão, o
Presidente informou que a suplementação é necessária para poder abrir o processo licitatório
para retirada e colocação de novo forro no Plenário da Câmara de Vereadores. A Comissão
de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e
o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2018 em votação, aprovados integralmente e
por unanimidade. 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.

