
ATA Nº 020/2015 
Aos seis (06) dias do mês de outubro 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, Tiago Santin Fornari, Fábio 
Júnior de Lima Pereira e Delemar Batista Panis. Havendo quorum  regimental o Presidente 
declarou aberta a Sessão e colocou em discussão a Ata de nº  019/2015, da Sessão Ordinária  
realizada  no dia quinze  (15) de setembro de dois mil e quinze (2015).  Colocada a Ata de 
nº 019/2015 em votação, aprovada  integralmente e por unanimidade.  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 062, 069 e 070/2015. 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 062/2015, que  “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 
convênio com a Fundação Hospitalar Oftalmológica Universitária Lions – Hospital de 
Olhos e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador Jaime disse que o 
convênio é de extrema importância para a saúde da população do nosso Município. O 
Vereador Nelsinho também destacou a necessidade de manter o convênio com o banco de 
olhos. O Vereador Delemar disse que o projeto só traz benefícios para a comunidade. O 
Vereador Fabinho disse que o hospital é referência na região nesse tipo de atendimento e é 
importante continuar mantendo o convênio. O Vereador Rogemir salientou que muita gente 
necessita desse tipo de atendimento. A Vereadora Fabiane disse que o convênio só vai 
beneficiar a população de Arvorezinha. A Vereadora Elisabete disse que o convênio é 
necessário para atender a população do nosso Município. A Comissão de Justiça, Finanças e 
Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 
062/2015, em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 
069/2015, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 
2016 e dá outras providências.” Colocado em discussão, inicialmente fez uso da palavra a 
Secretária Municipal de Finanças Taline Salvini, que expôs aos Vereadores a forma como 
foi elaborada a LDO. O Vereador Nelsinho considerou baixo o valor previsto para 
manutenção, conservação e construção de pontes diante da necessidade que se verifica. 
Também considerou baixo o valor destinado para incentivar os produtores rurais e espera 
que esses dois itens tenham  seu valor  aumentado  na elaboração do orçamento. A 
Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados 
o Parecer e o Projeto de Lei nº 069/2015, em votação, aprovados integralmente e por 
unanimidade. - Projeto de Lei nº 070/2015, que “Altera o caput do Artigo 7º da Lei 
Municipal 2579 de 17 de dezembro de 2014 e dá outras providências.” Colocado em 
discussão, o Vereador Jaime disse que o projeto prevê que mais áreas dentro da agricultura 
sejam beneficiadas com  o investimentos dos valores arrecadados com a cobrança dos 
serviços prestados pela municipalidade. O Vereador Fabinho lembrou que o projeto foi 
debatido pelo CMDR e aprovado por unanimidade e também é a favor. O Vereador 
Rogemir disse que o assunto foi aprovado pelo CMDR e por isso terá seu apoio. A 
Vereadora Fabiane  salientou  que se o conselho aprovou também é a favor do projeto. A 



Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados 
o Parecer e o Projeto de Lei nº 070/2015, em votação, aprovados integralmente e por 
unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Jaime destacou o 
importante trabalho desempenhado pelos Vereadores. Informou que novamente o Poder 
Legislativo de Arvorezinha recebeu neste ano o prêmio concedido pelo TCE devido as boas 
práticas de transparência na internet, assim como o Poder Executivo. Salientou que devido 
ao trabalho  dos Vereadores esta Legislatura foi a que mais conseguiu recursos para o nosso 
Município na nossa história. A seguir o Presidente concedeu a palavra ao Vereador do 
Município de Iraí e Presidente da União dos Vereadores do Brasil, Vereador Gilson 
Conzatti, que fez um discurso em defesa do Vereador, destacando o  papel importante que 
desempenha na sociedade. 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.  


