
ATA Nº 003/2020 

Aos três (03) dias  do  mês  de março de  dois  mil  e  vinte  (2020), 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. A Presidente da Mesa Diretora, Vereadora Marisa Parisotto, 

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 002/2020, das Sessão Ordinária realizada no dia dezoito (18)  de fevereiro de 2020, sendo 

aprovada  integralmente e por  unanimidade. Em seguida a Vereadora Sueli 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   019, 020, 021 e 022/2020;  - Requerimento nº  005/2020; e, - 

Relatório do Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão do Terceiro (3º) Quadrimestre de 

2019 da Secretaria de Saúde.  Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada 

por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 019/2020, que “Altera a Lei Municipal 

nº 2.610, de 08 de abril de 2015 e dá outras providências”. Colocado em discussão, o 

Vereador Alvaro disse que o sobreaviso está com o mesmo valor desde 2015 e os motoristas 

da secretaria da saúde já não estão mais querendo ficar de plantão  pela responsabilidade e 

pelo valor baixo e entende que eles merecem esse reajuste. A Vereadora Leilaine disse que 

todos os eventos são obrigatório a ter uma ambulância de plantão e os motoristas ficam de 

plantão uma semana inteira e em qualquer horário podem ser chamados, além de precisarem 

fazer um curso para isso e acredita que o projeto é importante e solicitou sua aprovação. O 

Vereador Jaime disse que entende que o valor já deveria ter sido reajustado devido a 

importância do trabalho desempenhado pelos motoristas. O Vereador Osmar disse que não 

tem como ser contra a esse projeto já que o motorista precisa ficar a disposição da secretaria 

da saúde. O Vereador Cleomar  disse que é um compromisso sério e o reajuste é bem vindo 

para esses motoristas que se dedicam  nessa área. A Vereadora Sueli disse que entende que 

o reajuste é justo para os motoristas que ficam de plantão. O Vereador Daniel disse que é a 

favor do projeto e entende que os demais motoristas e operadores de máquinas também 

deveriam receber um reajuste nos seus salários. O Vereador Tiago disse que vai se abster 

em votar o projeto pois muitos outros servidores estão aguardando aumento nos seus 

salários e até que não vem aumento para todos vai se abster de votar esse projeto. O 

Vereador Alvaro salientou que os servidores citados pelo Vereador Daniel  recebem pelas 

horas extras que trabalham. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  

favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº  019/2020  em  votação, 

aprovados  por sete (07) votos. O Vereador Tiago se absteve de votar o projeto. - Projeto de 

Lei nº 020/2020, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter 

emergencial, na função de Professor de Artes e dá outras providências.”  Os Vereadores do 

PP e MDB apresentaram a seguinte Emenda Modificativa nº 001 ao caput do artigo 1º, com 

a seguinte redação: “Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Arvorezinha autorizado 

a contratar em caráter emergencial por tempo determinado, um (01) Professor de Artes, com 

carga horária semanal de 20 horas, até a data de 30 de dezembro de 2020, a contar da 

assinatura do contrato de trabalho.” Colocados em discussão, o Vereador Alvaro informou 

que a pessoa que estava na banca de espera do processo seletivo não quis assumir o cargo e 



por isso será contratado um professor melhor qualificado para que os alunos não sejam 

prejudicados. O Vereador Jaime lembrou que no último processo seletivo os Vereadores 

solicitaram que o prazo de inscrição fosse ampliado para que mais pessoas pudessem se 

inscrever e hoje vemos que não existem professores na banca de espera. A Comissão de 

Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável a emenda, sendo que o Vereador 

Osmar é contrário. Colocados a  Emenda Modificativa nº 001 e seu  parecer em votação, 

aprovados 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 020/2020  em   votação,  aprovados  por  

unanimidade. - Projeto de Lei nº 021/2020, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

celebrar contrato de caráter temporário de Agente Comunitário de Saúde – Área 1 e dá 

outras providências”. Os Vereadores do PP e MDB apresentaram a seguinte Emenda 

Modificativa nº 001 ao artigo 1º, com a seguinte redação: “Art. 1º- Fica o Poder Executivo 

Municipal de Arvorezinha autorizado a contratar por tempo determinado 01 (um) Agente 

Comunitário de Saúde - Área 01, com carga horária semanal de 40 horas, até a data de 30 de 

dezembro de 2020, a contar da assinatura do contrato de trabalho,  precedido por processo 

seletivo simplificado nº 001/2019.” Colocado em discussão, o Vereador Alvaro disse que a 

servidora Juliana solicitou exoneração do cargo e é necessário contratar uma nova servidora 

para suprir a vaga. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável a 

emenda, sendo que o Vereador Osmar é contrário. Colocados a  Emenda Modificativa nº 

001 e seu  parecer em votação, aprovados 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 021/2020  

em   votação,  aprovados  por  unanimidade. - Projeto de Lei nº 022/2020, que “Autoriza a 

abertura de crédito especial 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 022/2020 em votação, aprovados  integralmente e 

por unanimidade. - Requerimento  nº 005/2020, de autoria dos Vereadores do PP e MDB, 

que solicita ao Prefeito Municipal  seja criada uma estrutura da Secretaria Municipal de 

Agricultura para voltar a atender a população dentro do Centro Administrativo Municipal. 

Colocado em discussão, o Vereador Jaime salientou que muitas pessoas encontram  

dificuldade em buscar os serviços da Secretaria da Agricultura e acredita que o Executivo 

deveria colocar uma pessoa no centro administrativo para atender a população. O Vereador 

Cleomar disse que entende que o requerimento está correto, mas acredita que o assunto 

deveria ter sido debatido entre os Vereadores e o Executivo antes de ser apresentado esse 

requerimento. O Vereador Alvaro também salientou que o assunto deveria ser tratado 

diretamente com o Secretário e o Prefeito Municipal. O Vereador Daniel lembrou que faz 

mais de um ano que o Vereador Jaime solicitou verbalmente ao líder de governo que a 

Secretaria da Agricultura instalasse um posto de atendimento no centro administrativo e 

nada foi feito  e agora os Vereadores da situação vem  com essa conversa de que deveria ser 

conversado antes com o prefeito sobre isso e solicitou que os colegas Vereadores do PDT 

prestem  mais  atenção  aos assuntos aqui tratados. O Vereador Osmar lembrou que há 

algum tempo atrás foi feito um requerimento nesse sentido e foi a favor e hoje também será. 

A Vereadora Sueli disse que o novo local da Secretaria da Agricultura ficou bom, mas 

muitas pessoas não tem veículo, o que dificulta ir até lá. Colocado o Requerimento nº 



005/2020 em votação, aprovado por cinco (05) votos contra dois (02), sendo os votos 

contrários dos Vereadores Alvaro e Cleomar. A Vereadora Leilaine se absteve de votar o 

requerimento. - Relatório do Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão do Terceiro (3º) 

Quadrimestre de 2019 da Secretaria de Saúde. O Relatório foi colocado em discussão e após 

alguns debates  passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Daniel lembrou que no início 

do mandato do atual governo foram fechadas algumas escolas com a promessa de reabrir 

novamente, justificando que seriam economizados mais de setecentos mil reais por ano, mas 

até o momento as escolas continuam fechadas. Lembrou que na administração anterior 

foram abertos poços artesianos e apesar da seca e falta d’água em algumas comunidades do 

município, a administração municipal não fez a canalização  desses poços e poderia ter  

utilizado para a obra os recursos economizadas na secretaria de educação e isso demonstra a 

incompetência da atual administração. O Vereador Jaime salientou  novamente a 

necessidade de concluir as obras na Rua Adolfo Pompermayer. Cobrou da administração 

municipal que seja disponibilizado um fisioterapeuta na UBS Leonir Fornari. Destacou a 

necessidade da administração disponibilizar a população o atendimento da Secretaria da 

Agricultura também no centro administrativo municipal. Nada mais havendo para ser 

registrado, às dezessete horas  e quarenta e cinco minutos (17:45  hs) a Presidente declarou  

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

votação, será devidamente assinada. 


