
ATA Nº 002/2019 

Aos onze (11) dias  do  mês  de fevereiro  de  dois  mil  e  dezenove (2019), às sete horas e 

trinta minutos (07:30 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 Extraordinária. A Presidente da Mesa Diretora, Vereadora Sueli Lodi 

Giordani, assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Daniel 

Borges de Lima, Cleomar Bertoncelli, 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 imediatamente passou-se à 

Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 009/2019, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

prorrogar contrato de caráter temporário, na função de Atendente de Creche e dá outras 

providências.” Colocado em discussão, o projeto foi amplamente debatido pelos 

Vereadores. pela Secretária de Educação Márcia Sigolini e pela servidora Simone Canton, 

que explicaram o projeto e após a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu 

parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 009/2019 em  

votação,  aprovados  integralmente  e  por  unanimidade. - Projeto de Lei nº 002/2019, que 

“Denomina prédio público do Município.” Colocado em discussão, o Vereador Alvaro 

salientou que ainda na última sessão deveria ter sido feito uma emenda para denominar a 

praça em frente ao salão comunitário de João Zatt. A Vereadora Marisa disse que conversou 

com familiares de João Zatt e alguns nem sabiam dessa situação também  informaram que 

eles gostariam que fosse denominado o novo bairro que irá surgir. O Vereador Tiago 

lembrou que a denominação de Alécio Scorsatto foi uma reivindicação dos próprios 

moradores do bairro e agora estão diminuindo a importância e nominando de João Zatt uma 

praça que nem se sabe se será concluída. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 

emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 002/2019  em  

votação,  aprovados  integralmente  e  por  unanimidade. Nada mais havendo para ser 

registrado, às oito horas (08 hs) a Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei 

a presente Ata, que após  discutida e colocada em votação, será devidamente assinada. 


