
ATA Nº 008/2022 

Aos dezoito  (18)  dias do mês  de abril de  dois  mil e vinte e dois (2022), às dezoito horas e 

quinze minutos (18:15 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. O Presidente da Mesa Diretora, Vereador Fabiano Macedo 

Pancotte, assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Augusto 

Cichelero, Fabiano Pancotte, Eberson Coradi, Edelberto Gehlen, Clóvis Roman, Sueli Lodi 

Giordani, Gilson Desengrini da Silva, Tiago Fornari e Emir Colognese. Havendo quórum  

regimental, o Presidente declarou  aberta a Sessão e colocou em votação a Ata de nº   

007/2022, da Sessão  Ordinária  realizada no dia quatro  (04) de abril de 2022, sendo 

aprovada  integralmente e por unanimidade. A seguir solicitou à Vereadora Sueli  a leitura 

de um trecho da Bíblia. O Presidente apresentou a seguinte pauta  para a ordem do dia: - 

Projetos de Leis  nº  028, 029, 030, 031, 032, 035 e 036/2022; - Projeto de Lei nº 004/2022 

de origem Legislativa; e. - Requerimentos  nº  007, 008, 009, 010 e 011/2022.  Colocada a 

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

de Lei nº 028/2022, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar especial e dá outras 

providências”, e - Projeto de Lei nº 035/2022, que “Autoriza a abertura de crédito 

suplementar especial e dá outras providências”. Colocados em discussão, o Vereador 

Augusto disse que os créditos especiais são para possibilitar a construção do calçamento na 

Linha Quarta Castaman e também para a manutenção de algumas atividades importantes 

para o bom andamento da administração municipal. Após mais alguns debates, a  Comissão 

de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  pareceres  favoráveis aos projetos. Colocados os 

Pareceres e os Projetos de Leis nº 028 e 035/2022 em votação, foram aprovados 

integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 029/2022, que  “Altera inciso XIII do 

art. 8º da Lei nº 3208/2019, que Estabelece a Política de Desenvolvimento Econômico e 

Social e Estímulos Fiscais às empresas que pretenderem se instalar ou ampliar no Município 

de Arvorezinha e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador Augusto 

informou que está sendo feita uma adequação à Lei de Incentivos a empresas para que se 

possa atende r melhor as empresas que desejam se instalar em nosso Município. A 

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

o Parecer e o Projeto de Lei nº 029/2022 em votação, aprovados integralmente e por 

unanimidade. - Projeto de Lei nº 030/2022, que “Cria o Programa de Incentivo a Correção 

do Solo e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador Augusto disse que o 

projeto é simples mas muito importante, pois visa auxiliar os produtores rurais para fazer a 

correção do solo, o que permitirá melhorar a produção agrícola.  A Comissão de Justiça, 

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

de Lei nº 030/2022 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de 

Lei nº 031/2022, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter 

temporário, na função de Oficial Administrativo e dá outras providências”. Colocado em 

discussão, o Vereador Augusto informou que a contratação visa suprir a ausência de 

servidores que são indispensáveis para o bom andamento dos trabalhos do Executivo. O 

Vereador Eberson também salientou a necessidade de suprir as vagas deixadas por 

servidores que estão se aposentando. O Vereador Emir disse que irá se aposentar e precisa 

de um substituto para assumir sua função. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 

emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 031/2022 



em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 032/2022, que 

“Dispõe sobre a Inspeção industrial sanitária de produtos de origem animal no Município de 

Arvorezinha e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador Augusto disse 

que se trata da fiscalização sanitária e apenas está sendo feita uma adequação na Lei. O 

Vereador Eberson disse que essa fiscalização se refere apenas às empresas e não vai atingir 

o produtor  rural.  A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável 

ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 032/2022 em votação, aprovados 

integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 036/2022, que “Concede auxílio às 

Associações de Estudantes Universitários e dá outras providências”. Colocado em 

discussão, o Vereador Augusto salientou a importância de apoiar os estudantes 

universitários. O Vereador Eberson disse que o projeto é importante e vem atender a um 

pedido feito pelos estudantes e sem dúvida merecem esse apoio. O Vereador Edelberto disse 

que esse auxílio não se trata como uma despesa, mas sim como um investimento na 

educação do nosso Município. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  

parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 036/2022 em 

votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 004/2022, de 

origem Legislativa e de autoria do Vereador Clóvis Roman, que “Obriga a transmissão, ao 

vivo e via internet, das licitações do Poder Executivo e Poder Legislativo” colocado em 

discussão, o Vereador Clóvis disse que o motivo de apresentar esse projeto é para que haja 

ainda mais transparência nos processos licitatórios realizados pelos Poderes Executivo e 

Legislativo. Após mais alguns debates, a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  

parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 004/2022 em 

votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Requerimento nº 007/2022, de 

autoria do Vereador Augusto, que solicita ao Prefeito Municipal seja concedido auxílio 

financeiro ao DTG Estância da Figueira, no valor de R$ 12.000,00, em parceria com o 

Poder Legislativo, para a realização de Rodeio Campeiro; - Requerimento nº 008/2022, do 

Vereador Augusto, que solicita seja cedido gratuitamente o Ginásio Poliesportivo Aquilino 

Marin ao Sport Club Penharol para disputa da Liga Sul-Rio-Grandense Nedel de Futsal, 

categoria Livre, Sub 15 e Sub 18 e também categoria Feminina, além de providenciar o 

transporte quando os jogos forem fora do nosso Município, e o pagamento da arbitragem 

quando os jogos forem realizados em casa; e, - Requerimento nº 011/2022, do Vereador 

Augusto, que solicita seja oficiado ao DAER no sentido de providenciar as informações e 

registros de acidentes ocorridos no ano de 2022 na ERS 332 no trecho entre Arvorezinha e 

Soledade e entre Arvorezinha e Encantado. Colocados em discussão, o Vereador Augusto 

justificou os requerimentos dizendo que é importante incentivar o tradicionalismo em nosso 

Município. Com relação ao auxílio ao Penharol, entende que também é importante apoiar o 

esporte. Com relação ao pedido de informação junto ao DAER, disse que é do interesse de 

toda a região ter conhecimento dessa estatística. Colocados os Requerimentos nº 007, 008 e 

011/2022 em votação, foram todos aprovados por unanimidade. - Requerimento nº 

009/2022, de autoria do Vereador Emir, que solicita seja oficiado à Secretaria Estadual dos 

Transportes e ao DAER no sentido de instalar um redutor de velocidade em frente a Escola 

Estadual  Mathilde Gehlen na rodovia ERS 332, no Distrito de Pinhal Queimado, Município 

de Arvorezinha; e, - Requerimento nº 010/2022, do Vereador Emir, que solicita ao Prefeito 

Municipal no sentido de conceder um auxílio financeiro de R$ 3.000,00 à comunidade da 

Linha São José para possibilitar a substituição da iluminação do Ginásio de Esportes por 



lâmpadas de LED. Colocados em discussão, os requerimentos foram  amplamente 

debatidos, inclusive com a participação do presidente da comunidade de São José, senhor 

Lindomar Cestari, que destacou a necessidade da substituição da iluminação do ginásio.  O 

Vereador Emir ainda destacou a importância de implantar um redutor de velocidade em 

frente a escola de Pinhal Queimado, com o objetivo de dar mais segurança aos alunos e 

professores. Colocados os Requerimentos nº 009 e 010/2022 em votação, foram todos 

aprovados por unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente: inicialmente fez uso 

da palavra o Prefeito Municipal Jaime Borsatto que fez um breve relato das atividades do 

Executivo Municipal e também justificou a apresentação dos Projetos de Leis nº 033 e 

034/2022. O Vereador Emir voltou a cobrar o Executivo Municipal para que seja realizado 

um concurso público. O Vereador Edelberto comentou sobre a sua desistência em se 

licenciar do cargo. Destacou a importância da comunidade da Linha São José. O Vereador 

Eberson também destacou a presença de moradores da linha São José para reivindicar algo 

que é de seu direito. Questionou porque os Projetos de Leis não foram repassados aos 

Vereadores ainda na sexta-feira, pois recebeu apenas na noite de ontem. Comentou sobre os 

projetos que visam criar cargos e secretarias e entende que precisam ser bem avaliados,  

pois vai gerar um grande impacto financeiro ao Município. O Presidente informou que os 

projetos foram  recebidos por esta Casa ainda na quinta-feira, mas por problemas no email 

não foi possível enviar aos Vereadores ainda naquele dia. O Vereador Augusto destacou que 

o nosso Município é destaque Nacional em gestão em contabilidade. Com relação as 

contratações de novos CCS disse que o impacto orçamentária já foi realizado e com certeza 

o assunto vai ser melhor analisado. O Vereador Gilson informou que esteve na Linha Quarta 

Baixa por  ocasião do alinhamento da estrada para sua pavimentação.  O Presidente 

destacou a importância dos Poderes Executivo e Legislativo trabalharem em sintonia. Nada 

mais havendo para  ser  registrado, às  dezenove horas  e trinta  minutos (19:30 hs) o 

Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após  

discutida e colocada em votação, será devidamente assinada. 


