
ATA Nº 019/2019 

Aos vinte (20) 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 018/2019, da Sessão Ordinária realizada no dia seis  (06)  de agosto 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 083, 084 e 085/2019; - Projeto de Lei nº 004/2019, de 

origem Legislativa; e – Requerimentos  nº 016, 017, 018 e 019/2019. Colocada a ordem do 

dia em discussão, o Vereador Alvaro informou que o Prefeito e a diretoria do Clube Caça e 

Pesca já acertaram o auxílio e entende que não é necessário o Requerimento nº 017/2019. A 

Vereadora Marisa disse que o Presidente do Clube, senhor Nestor Zeni a procurou e 

informou que o Prefeito lhe disse que precisava da aprovação dos Vereadores para fornecer 

também os tubos e, além disso, o requerimento não altera em nada a situação. O Vereador 

Jaime fez Proposição para que a Ata da reunião realizada por engenheiros e arquitetos de 

Arvorezinha, que solicita maior prazo para apresentar emendas ao Projeto de Lei nº 

076/2019 seja incluída na 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 083/2019, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar dá 

outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador Alvaro apresentou as  

justificativas para a suplementação de verbas solicitada pelo Executivo.  A Comissão de 

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

Projeto de Lei nº 083/2019  em  votação,  aprovados  integralmente e por unanimidade. - 

Projeto de Lei nº 084/2019, 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 na última Sessão foi aprovada a contratação de 

uma doméstica, mas a pessoa que estava na banca de espera do processo já estava 

contratada através de outro processo seletivo. Como essa pessoa assumiu um novo contrato, 

deixou novamente mais uma vaga em aberto. A Vereadora Leilaine salientou que a vaga 

deixada pela servidora Alessandra de Lima continua em aberto. A Comissão de Justiça, 

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

de Lei nº 084/2019  em  votação,  aprovados  integralmente e por unanimidade.  - Projeto de 

Lei nº 085/2019, que  “Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências.” 

Colocado em discussão, o Vereador Alvaro disse que o projeto de lei visa dar continuidade  

a construção de casas de abrigo de lixo em comunidades do interior e agora também para a 

confecção e instalação de lixeiras nos passeios públicos da cidade. A Comissão de Justiça, 

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

de Lei nº 085/2019  em  votação,  aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de 

Lei nº 004/2019, de origem do Poder Legislativo e de autoria de todos os Vereadores, que 

“Institui a realização de Sessão Solene em homenagem a Mulher Gaúcha Tradicionalista”. 



Colocado em discussão, o Vereador Jaime disse que o objetivo da sessão solene é valorizar 

a mulher  tradicionalista e a tradição gaúcha. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 

emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto  de  Lei nº 004/2019  

em  votação,  aprovados  integralmente  e por unanimidade.  - Requerimento nº 016/2019, 

de autoria dos Vereadores do PP e MDB, que solicita ao Prefeito Municipal que a estrutura 

física/burocrática da Secretaria Municipal da Agricultura volte a funcional no prédio do 

Centro Administrativo Municipal. Colocado em discussão, o Vereador Jaime disse que foi 

procurado por várias pessoas para que a Secretaria da Agricultura retorne com sua estrutura 

administrativa no Centro Administrativo pois vai facilitar o atendimento à população. O 

Vereador Alvaro disse que também  entende que é importante manter ao menos uma pessoa 

no centro administrativo para realizar os trabalhos burocráticos da secretaria. A Presidente 

também destacou que muitas pessoas não tem veículo e a distância até a secretaria da 

agricultura dificulta o acesso aos serviços. Colocado o Requerimento nº 016/2019 em 

votação, aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 017/2019, de autoria da Vereadora 

Marisa, que solicita ao Executivo sejam doados tubos de concreto ao Clube Caça e Pesca. 

Colocado em discussão,  a Vereadora Marisa disse que foi uma solicitação da diretoria do 

clube e não custa nada aos Vereadores aprovarem o requerimento e sinalizar ao prefeito 

para que atenda a reinvindicação. O Vereador Jaime informou que também se reuniu com 

membros da diretoria e os Vereadores não serão contra a doação. O Vereador Cleomar 

informou que o Prefeito já havia lhe dito que os tubos e demais materiais serão todos doados 

pelo Município. O Vereador Alvaro disse que o Prefeito já havia combinado o auxílio com a 

direção do Caça e Pesca e por isso entende que o requerimento é desnecessário. Colocado o 

Requerimento nº 017/2019 em votação, aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 

018/2019, de autoria da Presidente, que solicita ao Prefeito a pavimentação da Rua 

Arcangelo Fornari. Colocado em discussão, a Presidente salientou que é uma rua 

praticamente no centro da cidade onde residem muitas pessoas. O Vereador Alvaro lembrou 

que o Prefeito recebeu em seu gabinete o Vereador Daniel e o Volmar Fornari, Assessor do 

Deputado Jerônimo, onde se comprometeram em conseguir uma emenda parlamentar de 

quinhentos mil reais para pavimentar essa rua e demais ruas próximas. Disse que os 

Vereadores devem buscar junto as suas bases verbas para o nosso Município. A Vereadora 

Leilaine lembrou que já foram feitos vários requerimentos pelos Vereadores solicitando 

pavimentação de diversas ruas de nossa cidade e entende que deve ser  pensado na 

possibilidade de juntar todos e fazer um único projeto para solicitar  um  financiamento para 

pavimentar  todas elas e com isso beneficiar  muitos  cidadãos da nossa cidade. O Vereador 

Jaime disse que não é mais possível que cada Prefeito faça financiamento para endividar o 

nosso Município e entende que o que pode ser liberado é até o valor que cada Prefeito pagar 

de dívida. Disse que vários setores merecem mais investimentos, como por exemplo, a área 

da saúde. Disse que entende que para obras de pavimentação devem ser buscados recursos 

federais para não comprometer o orçamento do  município. O Vereador Cleomar salientou 

que apenas agora não pode  mais ser feito financiamento  pelo Prefeito. Disse que deveria 

ser criada uma regra a partir da próxima gestão para que o Prefeito não possa fazer 

financiamentos. A Vereadora Leilaine disse que provavelmente nesta Legislatura foram 

apresentados o maior número de requerimentos solicitando pavimentação e obras e de nada 

adianta apresentar os mesmos se não vieram recursos federais de emendas. A saída para isso 

é fazer financiamento e assim ajudar a população. Colocado o Requerimento nº 018/2019 



em votação, aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 019/2019, de autoria dos 

Vereadores do PP e MDB, que solicita ao Executivo sejam instaladas balanças para 

pesagem de caminhões para uso coletivo em diversas regiões do interior do município. 

Colocado em discussão, o Vereador Jaime disse que ao contrário das outras regiões do 

Município, as regiões da linha 6ª, linha 5ª, linha 4ª não dispõem de balanças, que são 

importantes para os produtores pesarem  sua produção, sem a necessidade de ter que se 

deslocarem até a cidade. Lembrou também que foi uma promessa política da atual 

administração. Colocado o Requerimento nº 019/2019 em votação, aprovado por 

unanimidade. – Ata da reunião realizada por engenheiros e arquitetos de Arvorezinha, que 

solicita maior prazo para apresentar emendas ao Projeto de Lei nº 076/2019, ou seja, até o 

dia 19 de setembro de 2019, juntamente com Proposição do Vereador Jaime fazendo a 

mesma solicitação. Colocado em discussão, a Presidente informou que esse grupo de 

engenheiros solicitou um prazo maior  para poder estudar e avaliar melhor as alterações no 

Plano Diretor tendo em vista a complexidade do assunto. Informou ainda que a Sessão 

Extraordinária que estava marcada para o dia 03 de setembro de 2019 está cancelada. O 

Vereador Alvaro disse que se os engenheiros e arquitetos solicitaram esse prazo  acredita 

que deve ser concedido porque são eles que entendem do assunto. Colocada a Ata e a 

Proposição em votação, aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo para ser 

registrado, às dezessete horas e quarenta minutos (17:40 hs) a Presidente declarou  

encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após  discutida e colocada em 

votação, será devidamente assinada. 


