
 
ATA Nº 017/2015 

Aos dezoito (18) 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 e Jaime Talietti Borsatto. Havendo quorum  regimental o 
Presidente declarou aberta a Sessão e colocou em discussão a Ata de nº  016/2015, da 
Sessão Extraordinária  realizada  no dia doze  (12) de agosto de dois mil e quinze (2015).  
Colocada a Ata de nº 016/2015 em votação, aprovada  integralmente e por unanimidade.  A 
Vereadora Beti fez a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida o Presidente nomeou o 
Vereador Rogemir como Relator e o Vereador Nelsinho como Membro da Comissão de 
Justiça, Finanças e Orçamento, devido a ausência dos Vereadores Titulares A seguir o 
Presidente apresentou a seguinte pauta para a ordem do dia: - Projeto de Lei nº 61/2015. 
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 061/2015, que “Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a renovar contrato de caráter temporário, na função de Psicólogo e dá 
outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Jaime salientou que como o 
concurso público está sob judice é necessário contratar de forma emergencial um Psicólogo 
para atender a população. O Vereador Nelsinho disse que é apenas uma renovação do 
contrato, já que a pessoa que passou no concurso não pode ser chamada. O Vereador 
Rogemir disse que o Psicólogo atua num programa do Governo Federal e é necessário lotar 
o cargo para manter o programa. A Vereadora Fabiane disse que os Vereadores representam 
o povo e sabe da necessidade do Psicólogo. A Vereadora Elisabete destacou o bom trabalho 
que vem sendo desenvolvido pelo psicólogo. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 
emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 061/2015, em 
votação, aprovados integralmente e por unanimidade.  A seguir passou-se ao Grande 
Expediente: o Vereador Rogemir comentou sobre o jogo do ECA na vitória sobre a AGE de 
Guaporé, que teve participação importante da torcida e convidou a todos para o próximo 
jogo. A Vereadora Fabiane salientou que os colegas Vereadores de situação falam mal do 
Deputado do PDT que mais fez votos aqui e depois ficam cobrando emendas para nosso 
Município e além disso nem convidam para inaugurar as obras feitas com recursos 
destinados por ele. O Vereador Jaime disse que a não inauguração de obras não impede que 
o Deputado destine novas emendas para o nosso Município. Comentou a matéria divulgada 
por jornal destacando que o Prefeito e Vereadores de Itapuca vão a Brasília buscar recursos 
para o seu município, enquanto que o mesmo jornal trata de forma desigual os Vereadores 
de Arvorezinha que foram a Brasília com o mesmo objetivo e com isso fica denegrindo a 
imagem de todos os Vereadores e do nosso Município, talvez apenas por não ter contrato 
com a Câmara de Vereadores.  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.  
 


