
ATA Nº 019/2020 

Aos dezoito (18) dias do mês  de agosto 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, 

Dorlan Ferreira, Tiago Fornari, Marisa Parisotto, Sueli Lodi Giordani, Jaime Borsatto, 

Osmar Desengrini, Alvaro Salvatori e Edelberto Colognese Gehlen. Havendo quórum  

regimental, a Presidente declarou aberta a Sessão  e colocou em discussão e votação a Ata 

de nº 018/2020, da Sessão Extraordinária realizada no dia quatorze  (14) de agosto de 2020, 

sendo aprovada  integralmente e por  unanimidade. Em seguida o Vereador Alvaro 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  093, 098 e 099/2020;  e, - Requerimento  nº 010/2020. 

Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do 

Dia: - Projeto de Lei nº 093/2020, que “Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras 

providências”. Colocado em discussão, os Vereadores agradeceram aos Depurados Afonso 

Hamm e Giovani Cherini pelas duas emendas parlamentares que beneficiam o nosso 

Município, que visa combater o Covid-19. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 

emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 093/2020  em  

votação,  aprovados integralmente e  por  unanimidade.  - Projeto de Lei nº 098/2020, que 

“Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências”. Colocado em 

discussão, os Vereadores agradeceram ao Depurado Ronaldo Santini pela emenda 

parlamentar que beneficia o nosso Município, que também visa combater o Covid-19. A 

Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados 

o Parecer e o Projeto de Lei nº 098/2020  em  votação,  aprovados integralmente e  por  

unanimidade. - Projeto de Lei nº 099/2020, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar 

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

suplementação é para o pagamento de combustível, lubrificantes e peças para os veículos da 

secretaria da saúde, assim como para o pagamento de pessoal. A Comissão de Justiça, 

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

de Lei nº 099/2020  em  votação,  aprovados integralmente e  por  unanimidade.                   

-  Requerimento nº 010/2020, de autoria da Vereadora Marisa, que requerer seja enviado 

ofício ao DAER – Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, solicitando a 

implementação de uma rótula na ERS-332, no trevo de acesso a cidade de Arvorezinha, nas 

proximidades da Cerâmica Fachinetto e Guinchos e Guindastes Bonfanti. Colocado em 

discussão, a Vereadora Marisa informou que muitas pessoas a procuraram relatando a 

necessidade de implantar uma rótula naquele trevo para que os motoristas tenham que 

diminuir a velocidade, já que da maneira que está é muito perigoso e podem ocorrer 

acidentes muito graves. O Vereador Jaime informou que está reivindicando junto ao DAER 

um trevo de acesso a nossa cidade próximo a ervateira Sassi para melhorar o fluxo de 

veículos no local. O Vereador Alvaro fez uma reclamação pelo fato dos seus requerimentos 

não terem sido incluídos na ordem do dia. O Vereador Tiago destacou que também o 

primeiro  trevo de acesso a nossa cidade, vindo de Ilópolis, precisa ser modificado. A 

Presidente informou ao Vereador Alvaro que os requerimentos não foram incluídos na 

ordem do dia porque os prazos do Regimento Interno desta Casa não foram cumpridos. 



Colocado o Requerimento em votação, aprovado por unanimidade. A seguir passou-se ao 

Grande Expediente: o Vereador Edelberto agradeceu a oportunidade de fazer parte dessa 

Casa e poder representar aquelas pessoas que depositaram o voto de confiança e agradeceu 

principalmente o Vereador Nelsinho. Disse que as pessoas devem ser coerentes, humildes e 

abertas ao diálogo para buscar o melhor para o nosso Município, onde todos os partidos 

trabalhem unidos para a comunidade. Se colocou a disposição para colaborar com a 

comunidade em tudo que estiver a seu alcance. O Vereador Jaime comentou sua trajetória 

política e destacou que muitas pessoas ajudaram o nosso Município, mas tem outras pessoas 

que buscam somente prejudicar aquelas pessoas que querem  colaborar com a comunidade. 

O Vereador Daniel disse que os Vereadores sempre querem o melhor para o Município, 

buscando acertar nas atitudes que visam ajudar a comunidade. O Vereador Tiago disse que 

muitas vezes os Vereadores são apedrejados, mas esta Casa busca sempre o melhor para a 

comunidade. Lamentou a morte do ex-vereador e ex-vice-prefeito de Arvorezinha Antonio 

Campagnolo.   Nada mais havendo para ser registrado, às dezessete horas e vinte minutos  

(17:20 hs) a Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que 

após  discutida e colocada em votação, será devidamente assinada. 


