
ATA Nº 010/2016 
Aos cinco (05) dias do mês de abril 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 imediatamente solicitou à Vereadora Elisabete a leitura de um trecho da Bíblia. A 
seguir o Presidente apresentou a seguinte pauta para a ordem do dia: - Projeto de Lei nº 
026/2016; e, - Projetos de Resolução nº  001, 002 e 003/2016. Colocada a ordem do dia em 
discussão e  votação, aprovada por unanimidade. A seguir passou-se para a Ordem do Dia: -  
- Projetos de Lei nº 026/2016, que “Autoriza firmar convênio com a Associação 
Motociclista e Automobilística Arvorezinha e Região – AMAR e dá outras providências.” 
Colocado em discussão, os Vereadores destacaram a importância de incentivar o esporte no 
nosso Município. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao 
projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 026/2016, em votação, aprovados  
integralmente e por unanimidade. - Projeto de Resolução nº 001/2016, que “Concede a 
Medalha de Honra ao Mérito Desportivo a Léo Zair Gaspar de Lima e dá outras 
providências”; - Projeto de Resolução nº 002/2016, que “Concede a Medalha de Honra ao 
Mérito Desportivo a Luiz Henrique Perin Costa Curta e dá outras providências”, e, - Projeto 
de Resolução nº 003/2016, que  “Concede a Medalha de Honra ao Mérito Desportivo a 
Marcos Antonio Balbinot e dá outras providências.”  Todos os projetos são de autoria do 
Vereador Rogemir. Colocados em discussão, os Vereadores destacaram os relevantes 
serviços prestados ao esporte pelos três desportistas homenageados. A Comissão de Justiça, 
Finanças e Orçamento emitiu pareceres favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os 
Projetos de Resolução nº 001, 002 e  003/2016, em votação, aprovados  integralmente e por 
unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Rogemir comunicou  
ao presidente que a bancada do PDT irá apresentar projeto que fixa os subsídios dos 
Vereadores para a próxima legislatura, além de projetos alterando as diárias, os cargos e 
salários dos CCs da Câmara e o horário das Sessões. O Vereador Nelsinho informou que o 
poço da Linha Quinta já foi perfurado e produz quatro mil litros por hora e o da Linha 
Terceira infelizmente não encontrou água e vai ser perfurado novo poço artesiano. O 
Vereador Jaime informou que também irá apresentar projeto para fixar o subsídio dos 
Vereadores da nova Legislatura e esse assunto deve ser mais analisado. Lembrou que em 
2013 já foi baixado o valor da diária, sem precisar criar movimento, e que em 2012 a 
Câmara gastou mais de noventa mil em diárias e na atual Legislatura, em três anos, não 
gastou esse valor.  Nada mais havendo para ser registrado, às dezessete  horas e vinte 
minutos (17:20 hs) o Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente 
Ata, que após discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.  


