
ATA Nº 025/2020 

Aos vinte (20)  dia do mês  de outubro 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,  

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 024/2020, da Sessão 

Ordinária realizada no dia seis  (06) de outubro de 2020, sendo aprovada  integralmente e 

por  unanimidade. Em seguida o Vereador Nelsinho 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   

113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 e 120/2020;  - Relatório de Monitoramento de Gestão em 

Saúde do Segundo Quadrimestre de 2020.  Colocada a ordem do dia em discussão, o 

Vereador Osmar fez Proposição para que os Projetos de Leis nº 005, 006 e 007/2020 sejam 

incluídos na ordem do dia. Colocada em votação, aprovada por unanimidade. Ordem do 

Dia: - Projeto de Lei nº 113/2020, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar 

auxílio financeiro para o Hospital São João,  para o custeio de ações de combate a pandemia 

da COVID-19, abrir crédito especial no Orçamento de 2020 e dá outras providências”. 

Colocado em discussão, o Vereador Alvaro informou que o auxílio financeiro já havia sido 

acertado entre o Executivo, Legislativo  e o Hospital e servirá para o combate da Covid-19. 

O Vereador Jaime lembrou que houve o entendimento entre o Prefeito, Câmara de 

Vereadores e o Hospital em reunião realizada aqui na Câmara de Vereadores com relação ao 

valor do auxílio financeiro. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  

favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 113/2020 em votação, 

aprovados  integralmente e por unanimidade.  - Projeto de Lei nº 114/2020, que “Autoriza a 

abertura de créditos suplementares e dá outras providências” e, - Projeto de Lei nº 118/2020, 

que “Autoriza a abertura de créditos suplementares e dá outras providências”. Colocados em 

discussão, o Vereador Alvaro informou que as suplementações são necessárias para 

pagamento dos salários de servidores. O Vereador Jaime disse que já  foram apresentados 

pelo Executivo vários projetos de suplementação que retiram verbas da Secretaria de 

Educação e lembrou que o Executivo havia se comprometido em fazer obras de 

infraestrutura nessa área, mas até o momento nada foi feito. A Comissão de Justiça, 

Finanças e Orçamento emitiu  pareceres  favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e 

os Projetos de Leis nº 114 e 118/2020 em votação, foram todos aprovados  integralmente e 

por unanimidade. - Projeto de Lei nº 115/2020, que “Autoriza a abertura de crédito especial 

e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 116/2020, que “Autoriza a abertura de créditos 

especiais e dá outras providências”;   - Projeto de Lei nº 119/2020, que “Autoriza a abertura 

de créditos especiais e dá outras providências”, e, - Projeto de Lei nº 120/2020, que 

“Autoriza a abertura de créditos especiais e dá outras providências”. Colocados em 

discussão, os projetos foram amplamente debatidos e a seguir a Comissão de Justiça, 

Finanças e Orçamento emitiu  pareceres  favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e 

os Projetos de Leis nº 115, 116, 119 e 120/2020 em votação, foram todos aprovados  

integralmente e por unanimidade.  - Projeto de Lei nº 117/2020, que “Altera a Lei Municipal 

nº 3352, de 07 de outubro de 2020 e dá outras providências”. Colocado em discussão, o 



Vereador Alvaro disse que as empresas de transporte escolar estão passando por 

dificuldades devido a pandemia e por isso a importância de prorrogar o prazo do auxílio. O 

Vereador Jaime lembrou que os Vereadores haviam feito um acordo com o Prefeito sobre 

esse assunto e agora está sendo feita a correção. A Comissão de Justiça, Finanças e 

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

117/2020 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Relatório de 

Monitoramento de Gestão em Saúde do Segundo Quadrimestre de 2020.  Após alguns 

debates os Vereadores decidiram deixar o assunto  para ser analisado na próxima sessão. – 

Projeto de Lei nº 005/2020, que “Fixa os Subsídios dos Vereadores do Município de 

Arvorezinha para a Legislatura 2021/2024 e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 

006/2020, que “Fixa o subsídio dos Secretários Municipais do Município de Arvorezinha 

para o mandato 2021/2024  e dá outras providências”, e, - Projeto de Lei nº 007/2020, que 

“Fixa os Subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Arvorezinha para o 

mandato  2021/2024 e dá outras providências”, todos de autoria do Vereador Osmar 

Desengrini. Colocados em discussão, os projetos foram amplamente debatidos pelos 

Vereadores e permaneceram em estudo. Nada mais havendo para ser registrado, às dezoito 

horas e dez minutos (18:10 hs) a Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a 

presente Ata, que após  discutida e colocada em votação, será devidamente assinada. 


