
ATA Nº 005/2016 
No primeiro (1º) dia do mês de março de dois mil e dezesseis (2016), às dezesseis horas e 
trinta minutos (16:30 hs), no Plenário Vereador Hilário Ferri da Câmara de Vereadores, 
Município de Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se os senhores (as) 
Vereadores (as) para uma Sessão Ordinária. O Presidente da Mesa Diretora, Vereador Tiago 
Santin Fornari assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Daniel 
Borges de Lima, Rogemir  Dorigon Civa, Fabiane Potrich Gehlen,  Nelso de Bona, Jaime 
Talietti Borsatto, Tiago Santin Fornari, Elisabete de Mello Musselin, Fábio Júnior de Lima 
Pereira e Delemar Batista Panis. Havendo quórum  regimental o Presidente declarou aberta 
a Sessão e colocou em discussão e votação as Atas de nº  001, 002, 003 e 004/2016, sendo 
aprovadas por sete (07) votos contra um (01), sendo o voto contrário da Vereadora Fabiane. 
A Vereadora Elisabete fez a leitura de um trecho da Bíblia. A seguir o Presidente apresentou 
a seguinte pauta para a ordem do dia: - Projetos de Leis nº 007, 008 009 e 010/2016; e, - 
Projeto de Lei nº 001/2016, de origem Legislativa.  Colocada a ordem do dia em discussão e 
votação, aprovada por unanimidade. A seguir passou-se  para a Ordem do Dia: - Projeto de 
Lei nº 007/2016, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter 
temporário, na função de motorista e cozinheira.” Colocado em discussão, o Vereador Jaime 
disse que  o motorista é necessário porque foram adquiridas novas máquinas. O Vereador 
Delemar também salientou que é necessário realizar as contratações já que o parque de 
máquinas foi aumentado. O Vereador Rogemir lembrou que a bancada do PDT votou 
sempre a favor de projetos dessa natureza para beneficiar a população. O Vereador Nelsinho 
solicitou informação se foram criadas novas linhas de transporte escolar ou algum 
terceirizado desistiu de realizar o transporte. O Vereador Jaime salientou que todos os 
Vereadores podem se dirigir até a Secretaria de Educação para buscar as informações 
desejadas. O Vereador Nelsinho disse que é obrigação do Líder de Governo estar  
informado sobre os projetos, mas ao que parece não tem conhecimento sobre o assunto. A 
Vereadora Elisabete também salientou que é importante ter mais informações sobre o 
projeto, o que não significa que são contra. A Vereadora Fabiane também salientou que o 
líder de governo tem a obrigação de explicar os projetos para os colegas. O Vereador 
Fabinho disse que os Vereadores devem vir para a Sessão sabendo  sobre os assuntos que  
serão tratados. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao 
projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 007/2016, em votação, aprovados  
integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 008/2016, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a efetuar convênio com promoção e divulgação da 44ª Edição do 
Rodeio Crioulo Estadual, como parte da comemoração do 57º Aniversário do Município.” 
Colocado em discussão, os Vereadores salientaram a importância de apoiar eventos que 
cultuam as tradições gaúchas, sendo que os Vereadores do PDT solicitaram que outras 
entidades  também sejam  auxiliadas. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu 
parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 008/2016, em 
votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 009/2016, que 
“Autoriza a alteração da Lei  Municipal  nº 226/1971 e dá outras providências.” Colocado 
em discussão, o Vereador Jaime disse que o projeto apenas está regulamentando o 
licenciamento do serviço de táxi em nosso Município na proporção de um táxi para cada  
quinhentos habitantes. O Vereador Delemar salientou que o projeto busca apenas ajudar a 
população, colocando mais pontos de táxi a disposição. O Vereador Rogemir disse que o 



projeto autoriza a abertura de concessão de novos pontos de táxi. A Vereadora Fabiane 
lembrou que apresentou sesta Casa sugestão para que os táxis fossem identificados e 
padronizados e gostaria que agora, já que novas concessões serão realizadas, que sejam 
identificados os locais do ponto de táxi. O Vereador Fabinho disse que o projeto vai 
beneficiar  mais  algumas  pessoas que poderão trabalhar como autônomos. A Comissão de 
Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o 
Projeto de Lei nº 009/2016, em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade.          
- Projeto de Lei nº 010/2016, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 
contrato de caráter temporário, na função de Agente Comunitário de Saúde para a área 2 e 
fazer cadastro de reserva para as áreas 1 e 3.”  O Presidente apresentou a seguinte  Emenda 
Supressiva nº 001 ao Projeto de Lei nº 010/2016: Fica suprimido da ementa do Projeto de 
Lei nº 010/2016 o que segue:... e fazer cadastro de reserva para as áreas 1 e 3.” Fica 
suprimido do Artigo 1º do Projeto de Lei nº 010/2016, que diz: Art. 1º  - ... cadastro de 
reserva para as áreas 1 e 3 ... . Colocados em discussão e após alguns debates, a Comissão 
de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu pareceres favoráveis a Emenda e ao projeto. 
Colocados os Pareceres, a Emenda Supressiva nº 001 e o Projeto de Lei nº 010/2016, em 
votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. A seguir o Vereador Jaime fez 
Proposição para que a Sessão seja  interrompida para que a Secretaria de Educação realize a 
solenidade  de entrega dos Calendários que trazem estampados em suas páginas os desenhos 
desenvolvidos por alunos das redes municipal e estadual de ensino, através do Projeto 
“Pinta Arvorezinha”. Colocada em votação, aprovada por unanimidade. A seguir o 
Presidente suspendeu a sessão por uma hora para que a referida solenidade fosse realizada. 
Reabertos os trabalhos, passou-se a apreciação do Projeto de Lei nº 001/2016, de origem 
Legislativa e de autoria do Presidente, que “Autoriza o Poder Legislativo a custear despesas 
com a realização da Palestra Eleições 2016 e dá outras providências.” Colocado em 
discussão, o Presidente informou que será realizada  uma  importante  Palestra na Câmara 
de Vereadores no dia quatro de março aberta ao público em geral e terá como palestrantes a 
Dra. Elaine Macedo e o Dr. Lucas Lazzari do IGADE e o tema será as eleições de 2016. A 
Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados 
o Parecer e o Projeto de Lei nº 001/2016,  de origem Legislativa, em votação, aprovados  
integralmente e por unanimidade. Nada mais havendo para ser registrado, às dezenove horas 
(19 hs) o Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após 
discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.  


