
ATA Nº 018/2019 

Aos seis (06) dias  do  mês  de agosto de  dois  mil  e  dezenove (2019), às dezesseis horas e 

trinta minutos (16:30 hs), na Sala da Bancada do PP da Câmara de Vereadores de 

Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se os (as) senhores (as) Vereadores 

(as) para uma Sessão Ordinária. 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 a Presidente declarou aberta a Sessão e colocou em discussão e votação 

a Ata de nº 017/2019, da Sessão Extraordinária realizada no dia vinte e cinco  (25)  de julho 

de 2019, sendo aprovada  integralmente e por  unanimidade. Em seguida a Vereadora 

Leilaine fez a leitura de um trecho da Bíblia. A seguir a Presidente apresentou a seguinte 

pauta  para a ordem do dia: - Projetos de Leis nº 006, 077, 078, 079, 080, 081 e 082/2019; - 

Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2019;e – Requerimentos  nº 014 e 015/2019. 

Colocada a ordem do dia em discussão, o Vereador Jaime fez Proposição para retirar o 

Requerimento nº 014/2019 da ordem do dia. Colocada a Proposição em votação, aprovada 

por unanimidade. Colocada a Ordem do Dia em e votação, aprovada por  unanimidade. 

Ordem do Dia. – Projeto de Lei nº 006/2019, que “Altera o art. 41 da Lei Municipal nº 539, 

de 03 de maio de 1983, alterada pela Lei Municipal nº 2690, de 02 de fevereiro de 2016 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 006/2019  em  votação,  aprovados  integralmente e por unanimidade. – Projeto de 

Lei nº 069/2019, que “Denomina Academia da Saúde”. Colocado em discussão, o Vereador 

Alvaro lembrou que José Aldair Camini, o  Daio, sempre esteve envolvido com projetos 

relacionados ao esporte, principalmente voltados a crianças e adolescentes e acredita ser 

justa a homenagem. A Vereadora Leilaine disse que o Daio era uma pessoa maravilhosa e 

entende justo o reconhecimento da administração municipal. O Vereador Jaime disse que a 

obra deveria estar pronta antes de dar o nome e além de tudo a família do homenageado 

deveria ter sido convidada para esta sessão. O Vereador Tiago salientou que a homenagem é 

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

projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 069/2019  em  votação,  aprovados  

integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 070/2019, que “Denomina a Praça da 

Matriz”. Colocado em discussão os Vereadores destacaram a trajetória de vida de Dorival 

Scipioni e a justa homenagem. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer 

favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 070/2019  em  votação,  

aprovados  integralmente e por unanimidade.  - Projeto de Lei nº 077/2019, que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Operário 

e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Alvaro informou que a 

contratação do operário é um pedido do Secretário de Obras tendo em vista que estão sendo 

iniciadas algumas obras e a demanda de mão de obra vai aumentar. A Comissão de Justiça, 

Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto 

de Lei nº 077/2019  em  votação,  aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de 

Lei nº 078/2019, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar 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 078/2019  em  votação,  aprovados  



integralmente e por unanimidade.  - Projeto de Lei nº 079/2019, que “Autoriza a abertura de 

crédito suplementar 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 079/2019  em  votação,  aprovados  integralmente 

e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 080/2019, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Fiscal de Obras e Posturas 

e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador Alvaro informou que a 

servidora Cibel, que é fiscal ambiental, tinha assumido também a função de Fiscal de Obras 

e Posturas, mas não deseja mais seguir nessa função e por isso a necessidade de contratar 

outra pessoa. O Vereador Jaime salientou que o Fiscal de Obras e Posturas é benéfico ao 

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

projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 080/2019  em  votação,  aprovados  

integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 081/2019, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Cozinheira 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 081/2019  em  votação,  aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de 

Lei nº 082/2019, que  “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter 

temporário na função de Doméstica e dá outras providências.” Colocado em discussão, o 

Vereador Alvaro informou que a servidora Alessandra de Lima está de licença saúde e por 

isso a necessidade de contratar outra doméstica para dar andamento aos trabalhos. A 

Vereadora Leilaine disse que ninguém deseja ficar doente, mas  infelizmente ela está com 

um problema na coluna e o médico afastou do trabalho. A Comissão de Justiça, Finanças e 

Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 

082/2019  em  votação,  aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Decreto 

Legislativo nº 002/2019, de autoria da Presidente, que “Autoriza a abertura de crédito 

suplementar que especifica”. Colocado em discussão, a Presidente informou que o valor é 

necessário para complementar as obras que estão sedo realizadas na sede da Câmara e que 

ficaram de fora do projeto e da licitação. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 

emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Decreto Legislativo 

nº 002/2019  em  votação,  aprovados  integralmente e por unanimidade. - Requerimento nº 

015/2019, de autoria dos Vereadores do PP e MDB, que solicita ao Prefeito Municipal a 

instalação de sindicância para  apurar  reformas  realizadas bem como trocas de peças, 

(bomba hidráulica), efetuadas na Roçadeira articulada, marca Lavrale, Patrimônio nº 3774, 

Prefixo: RA 43. Colocado em discussão, o Vereador Tiago disse que estão solicitando a 

sindicância para esclarecer alguns fatos e após ter as informações analisarão novamente a 

possibilidade de venda. O Vereador Alvaro disse que as coisas públicas devem ser feitas as 

claras e não vê problema nenhum.  Colocado o Requerimento nº 015/2019 em votação, 

aprovado por unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Jaime 

cobrou da administração municipal incentivos aos agricultores. Nada mais havendo para ser 

registrado, às dezoito horas (18 hs) a Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. 

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

assinada. 


