
ATA Nº 034/2018 

Aos dezoito (18) dias  do  mês  de dezembro  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, Fábio Júnior de Lima Pereira, Osmar Desengrini e Leilaine Zanella. 

Havendo quórum regimental o Presidente declarou aberta a Sessão e comunicou que o 

Vereador Jaime Borsatto se licenciou por dezesseis (16) dias e o suplente de Vereador Fábio 

Júnior de Lima Pereira assumiu a vaga. Após colocou em discussão e votação a Ata de nº 

033/2018, da Sessão Extraordinária realizada  no dia treze (13) de dezembro de 2018, sendo 

aprovada  integralmente e por unanimidade. Em seguida o Vereador Fabinho 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 185, 190, 194, 200, 201, 202, 203 e 204/2018; - Requerimento nº 

031/2018; - Indicação 005/2018; e, - Eleição da Mesa Diretora e Comissão Permanente para 

o exercício de 2019. Colocada a ordem do dia em discussão, o Vereador Alvaro fez 

Proposição para que o Requerimento nº 031/3018 seja retirado da ordem do dia tendo em 

vista que o Executivo Municipal já está providenciando a climatização do Auditório. 

Colocada a Proposição em votação, reprovada por cinco (05) votos contra quatro (04), 

sendo os votos a favor dos Vereadores do PDT. O Vereador Nelsinho fez Proposição para 

que o Projeto de Lei nº 183/2018 seja incluído na ordem do dia. Colocada a Proposição em 

votação, reprovada por cinco (05) votos contra quatro (04), sendo os votos a favor dos 

Vereadores do PDT. Colocada a ordem do dia em votação, aprovada por cinco (05) votos 

contra quatro (04), sendo os votos contrários dos Vereadores do PDT. Ordem do Dia: - 

Projeto de Lei nº 185/2018, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.607, de 30 de 

dezembro de 2003, que instituiu o Código Tributário e dá outras providências.” Colocado 

em discussão, o Vereador Alvaro disse que a regulamentação é um pedido de diversas 

empresas e será bom para elas e para o nosso Município. O Vereador Nelsinho disse que o 

projeto já deveria ter sido aprovado  porque é uma necessidade para a indústria e comércio 

de Arvorezinha. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao 

projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei  nº 185/2018  em  votação,  aprovados  

integralmente  e  por  unanimidade. - Projeto de Lei nº 190/2018, que “Dispõe sobre a 

concessão de incentivo para nova indústria que específica e dá outras providências.” Este 

projeto recebeu a Emenda Aditiva nº 001, que acrescenta os parágrafos segundo e terceiro 

ao artigo segundo, com a seguinte redação: “§ 2º - O  repasse financeiro referido no inciso 

IV deverá ser comprovado com  notas fiscais de aquisição do maquinário, no prazo de trinta 

(30) dias, contados a partir do repasse financeiro correspondente. § 3º - O Município não 

poderá repassar a segunda parcela caso não ocorra a prestação de contas do primeiro 

repasse.” Colocados em discussão, o Vereador Alvaro disse que a empresa vai gerar 

inicialmente de 12 a 15 empregos e com previsão de dobrar esse número. Informou que o 

Município fará um empréstimo à empresa, além de isenção de impostos e cedência do 

espaço físico e além de gerar empregos irá também gerar impostos para o nosso Município. 

Quanto a emenda é a favor porque a empresa deve prestar contas dos valores recebidos. O 

Vereador Nelsinho disse que todos os candidatos a Prefeito prometem criar empregos e 



agora os Vereadores tem a honra de poder votar um projeto que vai gerar emprego e renda e 

salientou que se empresas de Arvorezinha apresentarem projetos para gerar empregos 

também será a favor de conceder incentivos. O Vereador Daniel disse que o emprego é 

muito importante para as famílias arvorezinhenses e salientou que com esse valor de 

incentivo também  pode gerar mais de vinte (20) empregos e vai apresentar um projeto ao 

Executivo. A Vereadora Marisa disse que com esse valor o Executivo poderia  auxiliar 

várias empresas do nosso Município visando o seu crescimento, mas mesmo assim é a favor 

do projeto. Disse que espera que o Executivo também  conceda  incentivos a outras 

empresas que por ventura desejarem  investir em nosso Município. O Vereador Osmar disse 

que entende que o incentivo deve ser concedido a empresas daqui e também para as que 

vem de fora. A Vereadora Leilaine disse que é a favor da emenda e salientou que o valor do 

incentivo será apenas emprestado e a empresa irá devolver com juros e salientou a 

importância da geração de empregos e renda para o nosso Município. O Vereador Fabinho 

também destacou a importância da emenda que obriga a prestação de contas para receber a 

segunda parcela e que o Município também se cerca de garantias com relação ao valor 

repassado. Disse que os empregos são importantes, principalmente para as mulheres. A 

Vereadora Sueli disse que sabe da necessidade de empregos no nosso Município, mas só vai 

aprovar o projeto devido a emenda, pois transmite mais segurança a municipalidade, mas 

considerou que a geração de empregos é baixa se comparado ao valor investido. O Vereador 

Nelsinho salientou que além dos empregos diretos, serão gerados diversos empregos 

indiretos e agradeceu aos Vereadores de oposição pela aprovação do projeto. O Vereador 

Fabinho salientou que o projeto de lei estipula uma meta de 12 a 17 empregados e no 

decorrer do tempo não prevê mais nada.  A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 

emitiu parecer favorável a Emenda e ao projeto. Colocados a Emenda Aditiva nº 001, os 

Pareceres e o Projeto de Lei  nº 190/2018  em  votação,  foram todos aprovados  

integralmente  e  por  unanimidade. - Projeto de Lei nº 194/2018, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário na função de Doméstica 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 194/2018  

em  votação,  aprovados  integralmente  e  por  unanimidade. - Projeto de Lei nº 200/2018, 

que “Autoriza o Poder Executivo a prorrogar a concessão de uso instituída pela Lei 

Municipal nº 2.743/2016 e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador 

Alvaro informou que a empresa já está estabelecida nesse imóvel desde 2009 e não vê 

problema nenhum em ceder novamente o espaço para a empresa. O Vereador Daniel disse 

que é a favor porque a empresa está gerando empregos. O Vereador Nelsinho disse que hoje 

já foi aprovado um incentivo para uma empresa de fora e com certeza vai  aprovar também 

esse para uma empresa daqui que já vem a diversos anos atuando no setor de basalto 

gerando emprego e renda para o nosso Município. A Vereadora Marisa disse que os 

empresários são daqui e geram empregos para pessoas de Arvorezinha e por isso á 

favorável. O Vereador Osmar disse que a empresa gera empregos e entende que esse setor 

deveria receber mais apoio técnico, já que o ramo do basalto é bastante delicado. A 

Vereadora Leilaine disse que a empresa gera empregos e consequentemente mais renda para 

o nosso Município. O Vereador Fabinho disse que os últimos dois anos foram  muito 

difíceis para as empresas e sugeriu aos empresários que em retribuição ao incentivo do 

Município que procurem contribuir no sentido de fazer o passeio público em frente a casa de 



famílias carentes. A Vereadora Sueli disse que espera que a empresa progrida em 2019 e 

apoiou a ideia do Vereador Fabinho. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu 

parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei  nº 200/2018  em  

votação,  aprovados  integralmente  e  por  unanimidade. - Projeto de Lei nº 201/2018, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função 

de Motorista 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 201/2018  em  votação,  aprovados  integralmente  e  por  unanimidade. - Projeto 

de Lei nº 202/2018, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa para o  exercício de 2019 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 202/2018  em  votação,  aprovados  integralmente  e  por  unanimidade. - Projeto 

de Lei nº 203/2018, 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 203/2018  em  

votação,  aprovados  integralmente  e  por  unanimidade. - Projeto de Lei nº 204/2018, 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 204/2018  em  votação,  aprovados  integralmente  

e  por  unanimidade. - Requerimento nº 031/2018, de autoria da Vereadora Marisa Parisotto, 

que requerer ao Prefeito Municipal seja instalado urgentemente um sistema de 

climatização  no Auditório Domingos Dorigoni, além do sistema de Som e Luzes. Colocado 

em discussão, a Vereadora Marisa lembrou que durante a programação do Natal no Morro 

foram realizados diversos eventos no Auditório Domingos Dorigoni e também foram 

diversas as pessoas que reclamaram do calor insuportável dentro do referido auditório, 

fazendo com que tivessem que sair para fora para não passarem mal e acredita que é 

indispensável a climatização, além do som e sistema de luzes, já que precisam ser instalados 

cada vez que tem eventos. A Vereadora Leilaine informou que ainda na quinta de manhã 

conversou com o Prefeito sobre a necessidade de climatizar o auditório e o mesmo se 

prontificou em instalar a climatização. Lembrou que quem  solicita o auditório para  realizar 

seu evento se responsabiliza em providenciar o som e as luzes. Colocado o Requerimento nº 

031/2018 em votação, aprovado por unanimidade. - Indicação nº 005/2018, de autoria da 

Vereadora Marisa Parisotto, que solicita ao Prefeito Municipal a instalação de Iluminação 

Pública  nos três trevos da ERS 332 que dão acesso a nossa cidade. Colocado em discussão, 

a Vereadora Marisa disse que conversos com  pessoas que lhe sugeriram apresentar essa 

indicação, já que os trevos não tem nenhuma  iluminação, o que prejudica os motoristas e os  

pedestres que passam por eles a noite, principalmente no inverno. Colocada a Indicação nº 

005/2018 em votação, aprovada por unanimidade. A seguir o Presidente declarou suspensa a  

Sessão por cinco (05) minutos para organizar a eleição da Mesa Diretora e da Comissão de 

Justiça Finanças e Orçamento para o exercício 2019. Reaberta a Sessão, o Presidente 

informou que houve o registro de uma chapa, de número um (01), assim composta: para a 

Mesa Diretora: Presidente: Vereadora Sueli Lodi Giordani; Vice-Presidente: Tiago Santin 

Fornari; 1º Secretário: Vereadora Marisa Parisotto; 2º Secretário: Vereadora Leilaine 

Zanella. Para a Comissão de Justiça Finanças e Orçamento: Presidente: Vereador Daniel 

Borges de Lima; Relator: Vereador Fábio Júnior de Lima Pereira; Membro: Vereador Nelso 



de Bona. Em seguida foi dado início a eleição para a Mesa Diretora, sendo que o Presidente 

convidou  individualmente os Vereadores a procederem a votação e após convidou os 

Vereadores Osmar e Fabinho  para o escrutínio dos votos, verificando-se nove (09) votos 

favoráveis a Chapa Um (01), ficando eleita a Mesa Diretora acima referida para o exercício 

de 2019. A seguir foi dado início a eleição para a Comissão de Justiça, Finanças e 

Orçamento, sendo que o Presidente novamente convocou  individualmente os Vereadores a 

procederem  a votação e após  convidou os Vereadores Osmar e Fabinho para o escrutínio 

dos votos, verificando-se os oito (08) votos favoráveis a Chapa Um (01) e um (01) voto 

contrário, ficando eleita a Comissão Permanente acima referida para o exercício de 2019. 

Em seguida o Presidente declarou empossada a Mesa Diretora e a Comissão Permanente 

para o exercício de dois mil e dezenove (2019). A seguir passou-se ao Grande Expediente: o 

Vereador Nelsinho comentou sobre o Informativo da Câmara de Vereadores dos últimos 

dois anos e lamentou que várias ações feitas pelos Vereadores, como por exemplo, a doação 

de recursos a entidades feitas pelo Vereador Alvaro, não constam no referido Informativo. 

Solicitou a Presidente eleita que participe dos eventos que serão realizados no Município 

para representar a Câmara de Vereadores e solicitou mais espaço aos Vereadores do PDT no 

programa de rádio da Câmara de Vereadores. A Vereadora Sueli agradeceu os colegas 

Vereadores pelos votos recebidos e disse que sabe da responsabilidade do cargo que irá 

assumir. O Presidente disse que durante a sua presidência sempre buscou o melhor para o 

Município e agradeceu  aos colegas Vereadores, servidores e a população de Arvorezinha. 

Nada mais havendo para ser registrado, às dezoito horas e trinta minutos (18:30 hs) o 

Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após  

discutida e colocada em votação, será devidamente assinada. 


