
 
ATA Nº 015/2015 

Aos quatro (04) dias do mês de agosto de dois mil e quinze (2015), 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 
Daniel Borges de Lima assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: 
Daniel Borges de Lima, Rogemir  Dorigon Civa, Fabiane Potrich Gehlen, Elisabete de 
Mello Musselin, Nelso de Bona, Fabio Junior de Lima Pereira, Delemar Batista Panis, 
Jaime Talietti Borsatto e Tiago Santin Fornari. Havendo quorum  regimental o Presidente 
declarou aberta a Sessão e colocou em discussão a Ata de nº  014/2015, da Sessão Ordinária  
realizada  no dia vinte e um  (21) de julho de dois mil e quinze (2015).  Colocada a Ata de 
nº 014/2015 em votação, aprovada  integralmente e por unanimidade.  Nas correspondências 
recebidas foi lido ofício do Assessor Jurídico da Câmara Paulo Pompermayer, o qual 
informa a necessidade de serem votadas as Prestações de Contas dos Prefeitos Municipais 
que se encontram na Câmara de Vereadores, referentes aos anos de 2002, 2003, 2009 e 
2010. A Vereadora Beti 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 057, 058, 059 e 
60/2015; e, - Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2015. Colocada a ordem do dia em 
discussão, o Vereador Jaime fez Proposição para que o Projeto de Lei nº 060/2015 seja 
retirado da ordem do dia para buscar maiores informações sobre o mesmo. Colocada a 
Proposição em votação, aprovada por unanimidade. A seguir passou-se  para a Ordem do 
Dia: - Projeto de Lei nº 057/2015, que “Altera o artigo 237 da Lei Complementar nº 005, de 
13 de maio de 2003 e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Jaime 
disse que é importante reconhecer o trabalho dos professores e o projeto vem a melhorar o 
salário dos mesmos. O Vereador Delemar disse que o projeto trás vantagens para alguns 
servidores e por isso é a favor. O Vereador Fabinho disse que é justo que os professores 
contratados emergencialmente tenham os mesmo benefícios dos professores efetivos. O 
Vereador Rogemir lembrou que o recurso para gastos em educação vem do FUNDEB e 
espera que não cause prejuízos aos professores efetivos, já que diversos professores vem 
sendo contratados de forma emergencial, mas é a favor do projeto. A Vereadora Fabiane 
disse que é justo que os professores contratados de forma emergencial recebam os mesmos 
direitos que os professores efetivos.  A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu 
parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 057/2015, em 
votação, aprovados integralmente e por unanimidade.  - Projeto de Lei nº 058/2015, que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter temporário, na função 
de Fonoaudiólogo, Técnico em Enfermagem e dá outras providências.” Colocado em 
discussão, o Vereador Jaime destacou que é necessário renovar os contratos para continuar 
prestando os serviços para a comunidade. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 
emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 058/2015, em 
votação, aprovados integralmente e por unanimidade.  - Projeto de Lei nº 059/2015, que 
“Cria o Fundo Municipal do Desporto – FMD.” Colocado em discussão, o Vereador Jaime 
disse que a criação do FMD é uma necessidade, juntamente com o Conselho para gerenciar 
o fundo. O Vereador Fabinho disse que muitas pessoas desejam utilizar o Ginásio da 
Municipalidade, tendo em vista que o ginásio do centro não atende a demanda e por isso 



está sendo criado este fundo para que o ginásio possa ser utilizado pela população. O 
Vereador Rogemir disse que é importante disponibilizar o ginásio para que os 
arvorezinhenses  possam   utilizá-lo. A Vereadora Fabiane lembrou que o Parque de Eventos 
também  deveria ser disponibilizado para que a população possa utilizá-lo para o seu lazer 
nos feriados e finais de semana. O Vereador Fabinho lembrou que o portão lateral do Parque 
de Eventos está sempre aberto para as pessoas que desejam  utilizar o parque. A Comissão 
de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e 
o Projeto de Lei nº 059/2015, em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - 
Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2015, de autoria do Presidente, que “Autoriza a 
abertura de crédito suplementar que especifica”. Após alguns debates, a Comissão de 
Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2015, em votação, aprovados integralmente e por 
unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Delemar comentou 
matéria divulgada no Jornal Eco Regional onde dizia que o caminhão da municipalidade que 
sofreu acidente estava fazendo um serviço na propriedade de seu filho, o que não é verdade 
e por isso esse tipo de atitude não aceita. Também, em outra matéria, o mesmo jornal diz 
que os Vereadores de Arvorezinha gastaram  oitenta mil reais para se elegerem, o que 
também  não é verdade pois tem sua declaração de gastos com a campanha aprovada pela 
Legislação eleitoral e não corresponde ao valor divulgado no referido jornal e vai buscar 
seus direitos na justiça. Nada mais havendo para ser registrado, às dezessete horas e trinta 
minutos (17:30 hs) o Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente 
Ata, que após discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.  
 


