
 
ATA Nº 016/2015 

Aos doze (12) dias do mês de agosto de dois mil e quinze (2015), às dez horas  (10 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 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, Sueli Lodi Giordani, Nédio Rogério Borsatto, Jaime Talietti Borsatto e Tiago Santin 
Fornari.  Havendo quórum  regimental, a Presidente declarou aberta a Sessão  e comunicou 
que o Vereador Delemar Batista Panis – PSDB, licenciou-se do cargo para tratar de assuntos 
de interesse particular por dezesseis (16) dias, a contar de onze (11) de agosto de dois mil e 
quinze (2015), a Primeira Suplente já ocupa a vaga do Vereador Fabio Junior de Lima 
Pereira  e  o Segundo  Suplente  não  pode  assumir  o   cargo, por  isso convidou o Terceiro 
Suplente de Vereador da coligação PSDB/PP/PMDB/PSD/PSB/DEM/PCdoB, Senhor Nédio 
Rogério Borsatto  – PMDB, para entregar a Mesa Diretora o Diploma e a sua Declaração de 
Bens. Em seguida iniciou-se o ato de compromisso e posse, conforme dispõe o Regimento 
Interno desta Casa, sendo que o senhor Nédio Borsatto prestou o compromisso legal e a 
Presidente declarou-o empossado no cargo de Vereador pelo mesmo período do afastamento 
do titular. Em seguida  colocou em discussão a Ata de nº  015/2015, da Sessão Ordinária  
realizada  no dia quatro (04) de agosto de dois mil e quinze (2015).  Colocada a Ata de nº 
015/2015 em votação, aprovada  integralmente e por unanimidade.  A seguir o Presidente 
nomeou a Vereadora como Relatora e o Vereador Nédio como Membro da Comissão de 
Justiça, Finanças e Orçamento, devido a ausência dos Vereadores Titulares. A seguir 
passou-se para a ordem do dia: - Projeto de Lei nº 060/2015, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, nas funções de Auxiliar de 
Administração, Motorista, Vigia, Fiscal Ambiental, Enfermeiro, Fiscal Sanitário, Agente 
Comunitário de Saúde, Operário e dá outras providências.” Colocado em discussão, o 
Vereador Jaime informou que será feita nova prova seletiva já que alguns desses cargos os 
servidores saíram ou se afastaram temporariamente e são importantes para dar continuidade 
aos trabalhos da administração municipal que vem a  beneficiam a população. O Vereador 
Nelsinho lembrou que com relação a operador de máquina existem pessoas na fila de espera 
e máquinas paradas que precisam  trabalhar. O Vereador Nédio disse que todos os cargos 
são importantes, mas destacou  o cargo de motorista, já que algumas máquinas estão paradas 
por falta de operadores. O Vereador Rogemir disse que já que não é possível realizar um 
concurso público é a favor do projeto. A Vereadora Fabiane lembrou que nunca foi contra  
projetos dessa natureza porque sabe que os cargos são essenciais para o andamento dos 
trabalhos da administração municipal.  A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu 
parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 060/2015, em 
votação, aprovados integralmente e por unanimidade.  – Pedido de Licença para viagem à 
Brasília, de 17 a 21 de agosto de 2015, da Vereadora Sueli e do Vereador Nédio. Colocado 
em discussão, o Vereador Jaime lembrou que juntamente com os Vereadores Tiago e 
Fabinho estiveram no Ministério da Agricultura e conseguiram  uma Motoniveladora  para  
o nosso Município. Lembrou também que conseguiu junto ao Deputado Afonso Hamm  
uma retroescavadeira e junto ao Deputado Assis Mello reivindicou uma verba para o 



Ginásio da Linha São José, todos graças a viagem que fizeram à Brasília  e até o final deste 
ano mais coisas virão para nosso Município. O Vereador Nelsinho disse que realmente é 
importante pedir recursos para nosso Município, mas salientou que as demandas para 2015 
já se encerraram, mas podem ser encaminhados pedidos para o próximo ano. O Vereador 
Nédio disse que como Vereador do PMDB está tendo a oportunidade de ir a Brasília para 
buscar recursos para Arvorezinha junto aos Ministérios, acompanhado dos Deputados do 
PMDB e certamente sua viagem dará resultado e salientou que os Vereadores do PDT 
também deveriam buscar recursos para nosso Município. O Vereador Rogemir disse que 
acredita que a viagem é válida e lembrou que apenas agora o Presidente abriu oportunidade 
para um Vereador do PDT ir a Capital Federal, mas segundo uma assessora parlamentar é 
difícil conseguir emenda parlamentar agora, mas o PDT tem o  Ministério do Trabalho e por 
isso gostaria de ir também à Brasília junto com os colegas. A Vereadora Sueli lembrou que 
o País passa por uma crise, mas vai se empenhar ao máximo para conseguir recursos para 
nosso Município. A Vereadora Fabiane lembrou que para um Vereador do PDT ir a Brasília 
o Presidente exigiu resultado e agora não fez a mesma cobrança para os Vereadores que irão 
a Capital Federal. Solicitou ao Presidente que autoriza o Vereador Rogemir ir a Brasília, se 
não for possível agora, então para novembro. Lembrou que a bancada do PDT já conseguiu 
diversas verbas para o nosso Município. A Vereadora Elisabete disse que é importante ir a 
Brasília reivindicar verbas para nosso Município e certamente se o Vereador Rogemir for à 
Brasília irá conseguir verbas. O Vereador Tiago lembrou que foi positiva a sua ida a Brasília 
no ano passado, onde, juntamente com os colegas Vereadores, conseguiram uma patrola e 
verba para pavimentação de ruas. O Presidente disse que quando assumiu o cargo de 
Prefeito alterou o horário de funcionamento da  Prefeitura para que a população tivesse mais 
tempo de ser atendida na área da Saúde e também  devido aos serviços da Secretaria da 
Agricultura, já que no horário de verão as máquinas iriam parar muito tempo antes de 
anoitecer. Com relação ao Vereador Rogemir, disse que pode ir a Brasília. Colocado o 
pedido de licença do Vereador Nédio e da Vereadora Sueli para irem à Brasília em votação, 
aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para ser registrado, às onze horas (11 hs) o 
Presidente declarou encerrada a Sessão Extraordinária. Lavrei a presente Ata, que após 
discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.  
 


