
ATA Nº 020/2020 

No primeiro (1º)  dia do mês  de setembro 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 Nelso de Bona. Havendo quórum  regimental, a 

Presidente declarou aberta a Sessão  e colocou em discussão e votação a Ata de nº 

019/2020, da Sessão Ordinária realizada no dia dezoito (18) de agosto de 2020, sendo 

aprovada  integralmente e por  unanimidade. Em seguida o Vereador Daniel 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   101 e 102/2020;  e, - Requerimentos  nº 011 e 012/2020. Colocada a 

ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto 

de Lei nº 101/2020, que “Autoriza a incluir Ação no PPA 2018/2021”. Colocado em 

discussão,  os Vereadores Alvaro e Nelsinho disseram que o projeto inclui no PPA um valor 

específico para o pagamento do recolhimento do lixo a partir de 2021. O Vereador Jaime 

disse que são necessárias maiores informações sobre o projeto, já que a coleta do lixo não 

está mais sendo seletiva, além do projeto não ter urgência para ser votado e por isso fez 

Proposição para que permaneça em estudo. Colocada a Proposição em votação, aprovada 

por cinco (05) votos contra quatro (04), sendo os votos contrários dos Vereadores do PDT. 

- Projeto de Lei nº 102/2020, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras 

providências”. Colocado em discussão, o Vereador Alvaro informou que com os valores 

suplementados  será adquirida uma máquina para fazer a pintura de cordões, uma parte será 

utilizada para concluir a praça e também  para  melhoramentos do pórtico, além de apoiar a 

campanha da ACISAR/CDL e melhorar  o cenário para o Natal no Morro. O Vereador 

Jaime lembrou que já foi solicitado ao Executivo que os projetos de suplementação fossem 

individualizados e neste estão sendo solicitadas verbas para diversas coisas e em alguns 

casos gera dúvidas nos Vereadores. A Vereadora Sueli disse que no seu ponto de vista os 

projetos deveriam ser individuais e entende que o valor suplementado para a construção da 

praça é alto e é necessário mais informações a respeito e por isso fez Proposição para que o 

projeto permaneça em estudo.  O Vereador Osmar disse que a justificativa do projeto está 

bem clara, explicando onde serão investidos os recursos. O Vereador Daniel disse que 

novamente serão gastos altos valores em praças e entende que são necessárias mais 

informações sobre o projeto. O Vereador Dorlan disse que o projeto está bem justificado. O 

Vereador Tiago disse que são muitos assuntos apenas nesse  projeto e envolve  também  

uma retirada de recursos do orçamento da Câmara, mas quando a Presidente solicitou ao 

Prefeito para repassar oitenta mil reais para o hospital ele disse que a Câmara não tinha 

dinheiro para repassar, mas agora está retirando mais de trinta mil reais do orçamento do 

Legislativo. O Vereador Jaime lembrou que nesta Legislatura a Câmara já devolveu  mais 

de setecentos mil reais ao Executivo e mesmo os Vereadores solicitando a destinação dos 

recursos o Prefeito não quis atender aos pedidos. O Vereador Nelsinho salientou que a 

justificativa do Projeto está bem clara, não deixando nenhuma dúvida de onde os recursos 

serão aplicados.  Colocada a Proposição em votação, aprovada por cinco (05) votos contra 

quatro (04), sendo os votos contrários dos Vereadores do PDT. - Requerimento nº 011/2020, 



de autoria de todos os Vereadores, que requerer seja enviado ofício ao DAER – 

Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, ao Governado do Estado e a Assembleia 

Legislativa do Estado solicitando a manutenção da ERS-332. Colocado em discussão, os 

Vereadores destacaram o péssimo estado de conservação da ERS 332. Colocado o 

Requerimento nº 011/2020 em votação, aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 

012/2020, de autoria de todos os Vereadores, que requerer seja enviado ofício às operadoras 

de telefonia móvel que prestam serviços em Arvorezinha no sentido de tomar providências com a queda 

do sinal durante a falta de energia elétrica. Colocado em discussão, o Vereador Alvaro disse que 

são necessárias providências das operadoras de celular para que o sinal de celular funcione 

também quando falta energia elétrica. Colocado o Requerimento nº 012/2020 em votação, 

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

disse que devido a pandemia o Executivo emitiu um Decreto onde o Município não precisa 

pagar determinadas contas nesse período, só que se o contribuinte vai pagar o IPTU com 

atraso estão sendo cobradas multas e entende que essa situação deveria ser revista pelo 

Executivo.  Nada mais havendo para ser registrado, às dezessete horas e quinze minutos  

(17:15 hs) a Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que 

após  discutida e colocada em votação, será devidamente assinada. 


