
ATA Nº 009/2016 
No primeiro (1º) dias do mês de abril de dois mil e dezesseis (2016), às treze horas  (13 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 Extraordinária. 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, Tiago Fornari,  Jaime 
Talietti Borsatto, 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 as Atas de nº  007 e 008/2016, da Sessão Ordinária  e Sessão Solene 
realizadas  no dia quinze  (15) de março de dois mil e dezesseis (2016).  Colocadas as Atas 
de nº 007 e 008/2016 em votação, aprovadas  integralmente e por unanimidade.  A seguir 
passou-se à Ordem do Dia:  - Projeto de Lei nº 018/2016, que “Autoriza o Executivo 
Municipal a celebrar Contrato Emergencial de caráter temporário, para atender necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação, autoriza realização de processo seletivo para contrato 
temporário e cadastro de reserva e dá outras providências.” Após alguns debates, a 
Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados 
o Parecer e o Projeto de Lei nº 018/2016, em votação, aprovados integralmente e por 
unanimidade. - Projeto de Lei nº 019/2016, que “Altera o inciso II do art.59 da Lei 
Municipal n° 1595/2003 e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador 
Jaime disse que esse projeto inicia uma nova proposta, que é a de dar uma melhor atenção 
aos professores, visando melhorar a remuneração e a qualidade do ensino. O Vereador 
Rogemir salientou que está sendo difícil conseguir professores para as séries iniciais e é 
preciso remunerar melhor  para contratar professores qualificados. O Vereador Fabinho 
lembrou que não há distinção dos professores que trabalham na área um e dois e agora está 
sendo feita essa alteração para que os professores que buscaram ou que irão buscar  
qualificação possam ser melhor remunerdos. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 
emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 019/2016, em 
votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 020/2016, que 
“Concede abono salarial aos agentes comunitários de saúde, vinculados à equipe de 
estratégia de saúde da família - ESF e dá outras providências.” Após alguns debates, a 
Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados 
o Parecer e o Projeto de Lei nº 020/2016, em votação, aprovados integralmente e por 
unanimidade. - Projeto de Lei nº 021/2016, que “Dispõe sobre a concessão de reajuste 
salarial aos servidores do quadro de pessoal do município de Arvorezinha e dá outras 
providências”; - Projeto de Lei nº 002/2016, de origem Legislativa, que  “Dispõe sobre a 
concessão de reajuste salarial aos servidores do quadro de pessoal da Câmara de Vereadores 
de Arvorezinha e dá outras providências” e,  - Projeto de Lei nº 003/2016, de origem 
Legislativa, que  “Dispõe  Sobre  a Concessão  de  Reajuste  nos Subsídios  dos  
Vereadores,  Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários  Municipais de Arvorezinha e dá outras 
providências”. Colocados em discussão, o Vereador Jaime salientou que os reajustes são 
iguais para todos, conforme determina a legislação. O Vereador Rogemir disse que muitos 
servidores estão reclamando porque o reajuste é parcelado e salientou ainda que a maior 
parte da reposição ficará para o próximo Prefeito pagar. Disse que o custo de vida aumentou 
muito e pelo menos a inflação deveria ser reposta na data base. Com relação ao projeto de 



lei nº 003/2016 disse que é contra aumentar o subsídio dos agentes políticos e assim ir de 
encontro as reivindicações feitas pela população. O Vereador Delemar lembrou que 
sindicato e o Prefeito entraram num acordo e os servidores estão satisfeitos, já que nunca foi 
reajustado num índice tão alto. O Vereador Nelsinho disse que muitos servidores não estão 
satisfeitos com a reposição. Disse que fica fácil reajustar desta forma, já que vai ficar para o 
próximo Prefeito pagar. Lembrou do Movimento Mobiliza e de tantos outros que se 
formaram em todo o Brasil e entende que não há necessidade de reajustar os subsídios dos 
Vereadores. Informou que irá apresentar projeto de lei fixando os subsídios para os 
Vereadores da próxima Legislatura, baixando consideravelmente o valor. Disse também que 
em seguida vai apresentar emenda ao Projeto de Lei nº 003/2016. A Vereadora Elisabete 
disse que talvez faltou mais união dos servidores para reivindicar um reajuste melhor e não 
parcelado e também é contra o reajuste dos subsídios dos Vereadores. A Vereadora Fabiane 
lembrou que foi reivindicado ao Prefeito que pelo menos em abril fosse dado a reposição da 
inflação para que os servidores não perdessem novamente, já que no ano passado também 
foi feito o parcelamento. Com relação ao reajuste dos subsídios, disse que é contra o reajuste 
para os Vereadores em consideração ao Movimento Mobiliza. O Vereador Fabinho disse 
que na atual gestão as perdas dos servidores foram todas recuperadas apesar da crise que 
estamos vivendo em todo o País. Disse que se algum Vereador acha que deve ganhar menos, 
então que doem os subsídios para a APAE ou para as Associações de Estudantes e entende 
que tem Vereadores que não merecem receber subsídios, pois não fizeram nada para o 
Município. A seguir os Vereadores do PDT apresentaram as seguintes Emendas: - Emenda 
Modificativa nº 001, que dá a seguinte redação ao artigo primeiro: “Art. 1º – Fica concedido 
reajuste aos subsídios atuais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do 
Município de Arvorezinha – RS, em conformidade com o disposto nas Leis Municipais nº 
2358 e 2359/2012, nos seguintes percentuais e datas:”, e, - Emenda Supressiva nº 001, que 
suprime do artigo segundo o que segue: “01– CÂMARA DE VEREADORES – 31901100 – 
131901300”. O Vereador Jaime salientou que a crise atingiu a todos e achava que o Prefeito 
não daria todo esse percentual de reposição aos servidores, até porque também é preciso dar 
a contrapartida do Município nas diversas obras que estão sendo realizadas. Com relação ao 
reajuste para os Vereadores, disse que o Vereador Tiago já tinha feito uma emenda para 
retirar os Vereadores do reajuste, mas conversaram ele a não apresentar a emenda  porque 
entende que está se esforçando e trazendo muitas verbas para nosso Município, apesar que 
nem todos os Vereadores estão se esforçando como deveriam. O Vereador Rogemir disse 
que os Vereadores do PDT conseguiram diversos recursos para nosso Município nesta 
Legislatura e perguntou ao Vereador Jaime o que ele trouxe para Arvorezinha quando ele 
era oposição ao Prefeito. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu pareceres 
favoráveis as Emendas e aos projetos. Colocados os Pareceres, as Emendas e os Projetos de 
Leis nº 002, 003 e 021/2016 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - 
Projeto de Lei nº 022/2016, que “Altera padrão básico de vencimento da categoria funcional 
do cargo de Auxiliar de Administração, Topógrafo e Fiscal de Obras e Postura, alterando a 
Lei Nº 1243 de 30 de dezembro de 1998 e dá outras providências.” Os Vereadores Rogemir, 
Nelsinho e Elisabete apresentaram as seguintes emendas ao projeto: Emenda Modificativa 
nº 001, que dá a seguinte redação ao caput do artigo 1º: “Art. 1º - Fica o Poder Executivo 
Municipal de Arvorezinha autorizado a alterar padrão básico de vencimento da categoria 
funcional do cargo de Auxiliar de Administração,  alterando a Lei Nº 1243 de 30 de 



dezembro de 1998”, e , Emenda Supressiva nº 001, suprimindo o artigo terceiro. Colocados 
em discussão, o Vereador Jaime justificou a alteração de padrão dizendo que os servidores 
vem desempenhando um bom trabalho, inclusive trabalhando com uma carga horária maior 
que a estipulada em lei. O Vereador Rogemir disse que os valores dos salários para esses 
cargos são altos, enquanto que outros servidores, que também tem um trabalho importante 
para a municipalidade, como por exemplo, os motoristas e operários, recebem um valor 
muito baixo. A Vereadora Elisabete disse que gostaria que o projeto permanecesse em 
estudo já que é polêmico, mas com será votado hoje vai se abster de votar. A Vereadora 
Fabiane disse que os motoristas também estão reivindicando ao Prefeito a alteração de 
Padrão, e que outras classes já foram beneficiadas e sempre votou a favor de todos os 
projetos e não vai ser diferente desta vez. O Vereador Fabinho disse que o projeto vem de 
forma responsável a esta Casa porque o Prefeito está fazendo as coisas com 
responsabilidade para que não fiquem contas a pagar no próximo ano. A Comissão de 
Justiça, Finanças e Orçamento emitiu pareceres contrários para a Emenda Modificativa nº 
001 e para a Emenda Supressiva nº 001. Colocados os Pareceres em votação, aprovados por 
seis (06) votos favoráveis e três (03) contra. Colocadas a Emenda Modificativa nº 001 e a 
Emenda Supressiva nº 001 em votação, reprovadas por cinco (05) votos contra três. 
Votaram contra os Pareceres e a favor das Emendas os Vereadores Rogemir, Nelsinho e 
Elisabete.  A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao 
projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 022/2016, em votação, aprovados por 
cinco (05) votos contra dois (02), sendo os votos contrários dos Vereadores Rogemir e 
Nelsinho. A Vereadora Elisabete se absteve de votar o projeto. - Projeto de Lei nº 023/2016, 
que “Altera percentual entre os níveis 3-4 e 4-5 da tabela de vencimentos de quadro do 
Magistério Público, art.º 51 da Lei Municipal n.º 1.595 de 23 de outubro de 2003 e dá outras 
providências.” Colocado em discussão, o Vereador Jaime disse que é a favor de melhorar os 
vencimentos dos professores, pois é mais investimento, mais qualidade e mais educação 
para o nosso Município. O Vereador Rogemir lembrou que em 2010 foi aprovado na 
Câmara uma gratificação para os professores que tinham pós graduação, aprovado inclusive 
pelo atual Prefeito e acredita que está muito elevada essa gratificação. Disse que espera que 
todos os professores que buscaram a qualificação  sejam beneficiados.  A Comissão de 
Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o 
Projeto de Lei nº 023/2016, em votação, aprovados por sete (07) votos. O Vereador 
Rogemir absteve-se de votar.  - Projeto de Lei nº 024/2016,  que  “Altera o Art. 2º da Lei 
2609/2015, que dispõe sobre a concessão de vale-alimentação aos servidores do Poder 
Executivo Municipal e dá outras providências” e, - Projeto de Lei nº 005/2016, de origem 
Legislativa, que “Altera o Art. 2º, da Lei 2609/2015, que dispõe sobre a concessão de vale-
alimentação aos servidores do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências”. 
Colocado em discussão, os Vereadores Fabinho e Delemar destacaram que é mais uma 
conquista da atual administração e a importância de aumentar o valor do Vale Alimentação, 
principalmente para aqueles servidores que ganham menos. Os Vereadores Rogemir, 
Fabiane  e Nelsinho salientaram que mais uma vez o Prefeito concede benefícios aos 
Servidores para que o próximo Prefeito pague. O Vereador Jaime disse que é mais uma 
conquista dos servidores, pois o Prefeito também repôs as perdas salariais dos mesmos. A 
Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu pareceres favoráveis  aos projetos. 
Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 023 e 005/2016 em votação, aprovados 



integralmente e por unanimidade. A seguir o Vereador Daniel solicitou licença ao 
Presidente para se ausentar da Sessão, tendo em vista que tem consulta agendada para às 
15:30 horas. – Projeto de Lei Complementar nº 001/2016, que “Dispõe sobre o Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Arvorezinha e dá outras providências”. 
Este projeto recebeu as seguintes emendas, de autoria de todos os Vereadores, exceto o 
Vereador Fabinho: “Emenda Supressiva nº 001, que suprime o Inciso “v” do Artigo 70, e 
Emenda Supressiva nº 002, que suprime o artigo 83 e parágrafos.” Colocados em discussão, 
este projeto foi amplamente debatido pelos Vereadores e a seguir a Comissão de Justiça, 
Finanças e Orçamento emitiu pareceres favoráveis às Emendas Supressivas  nº 001 e 002. 
Colocados os Pareceres  e as Emendas Supressivas  nº 001 e 002 em votação, aprovadas por 
cinco (05) votos favoráveis e um (01) contra, sendo este do Vereador Fabinho e uma 
abstenção da Vereadora Fabiane.  A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu 
parecer favorável ao projeto. A Comissão Especial Revisora também emitiu parecer 
favorável ao projeto. Colocados os Pareceres e o Projeto de Lei Complementar nº 001/2016, 
em votação, aprovados por unanimidade.  - Projeto de Lei nº 025/2016, que “Revoga a Lei 
1712, de 18 de abril de 2005 e o artigo 74 da Lei 1595, de 23 de outubro de 2003 e dá outras 
providências”, e, - Projeto de Lei nº 004/2016, de origem Legislativa, que “Revoga a Lei 
1719, de 26 de abril de 2005 e dá outras providências.” Após alguns debates, a Comissão de 
Justiça, Finanças e Orçamento emitiu pareceres favoráveis aos projetos. Colocados os 
Pareceres e os Projetos de Leis nº 025 e 004/2016 em votação, aprovados integralmente e 
por unanimidade. Nada mais havendo para ser registrado, às dezesseis horas e vinte minutos 
(16:20 hs) o Presidente  declarou encerrada a Sessão Extraordinária. Lavrei a presente Ata, 
que após discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.  


