
ATA Nº 012/2016 

Aos três  (03) dias do mês de maio 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 solicitou a Vereadora Elisabete 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 033, 034,  

035 e 036/2016; - Projetos de Leis nº 009 e 010/2016 de origem Legislativa.  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 009/2016, de origem do Poder Legislativo e de autoria de 

todos os Vereadores, que “Dispõe sobre a organização de bombeiros voluntários no 

Município de Arvorezinha.” Colocado em discussão, os Vereadores destacaram a 

importância do projeto e do trabalho voluntário dos Bombeiros. Também falou em nome 

dos Bombeiros Voluntários a senhora Simone Baccon. A Comissão de Justiça, Finanças e 

Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 

009/2016, em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 

033/2016, que “Autoriza a Abertura de Crédito Especial e dá outras providências” e, - 

Projeto de Lei nº 034/2016, que  “Autoriza a Abertura de Crédito Especial e dá outras 

providências.” Colocados em discussão, os Vereadores Jaime e Delemar informaram que os 

créditos especiais foram necessários para possibilitar o pagamento do incentivo a Ervateira 

Gaúcha da Serra e a efetivação do convênio com a ONG Aprendizes. O Vereador Nelsinho 

disse que sempre será a favor de projetos que visem o incentivo a empresas e lamentou que 

nessa administração poucas empresas foram incentivadas. Lembrou que a Ervateira 

Galponeira está aguardando  incentivo da municipalidade. A Vereadora Fabiane disse que 

os Vereadores devem ficar mais atentos aos projetos, já que para esses dois assuntos vieram 

incompletos. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu pareceres favoráveis aos 

projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 033 e 034/2016, em votação, 

aprovados  integralmente e por unanimidade.  - Projeto de Lei nº 035/2016, que “Cria 

cargos públicos temporário de Agentes de Combate a Endemias, autoriza a contratação 

emergencial de Agentes de Combate a Endemias e Médico Veterinário e dá outras 

providências.” Colocado em discussão, os Vereadores destacaram a importância de 

combater o mosquito transmissor de doenças. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 

emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 035/2016, em 

votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 036/2016, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratação de caráter temporário na função de 

doméstica.” Colocado em discussão, o Vereador Jaime disse que o cargo é necessário para 

realizar a limpeza do ginásio poliesportivo Aquilino Marin, já que a partir de maio passarão 

a ser realizados jogos no local. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer 

favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 036/2016, em votação, 

aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 010/2016, de origem do 

Poder Legislativo e de autoria do Vereador Fábio Júnior de Lima Pereira, que “Dá 



denominação a Rua que identifica da cidade de Arvorezinha e dá outras  providências.” 

Colocado em discussão, o Vereador Fabinho disse que é um pedido de algumas pessoas pois 

essa rua já é urbanizada e necessita denominada para possibilitar inclusive a ingressar com o 

projeto no setor responsável da Prefeitura. Quanto a pessoa homenageada, lembrou que foi 

um dos primeiros moradores do Bairro Nossa Senhora das Graças, foi comerciante,  

pedreiro e uma pessoa  honesta e trabalhadora. O Vereador Rogemir disse que é importante 

que as ruas tenham nome para facilitar a identificação. O Vereador Jaime disse que a família 

é tradicional no nosso Município e é a favor do projeto. A Vereadora Fabiane lembrou que 

aquela rua é conhecida como Morro do Pompermayer e poderia ser dado o nome da esposa 

do senhor Danilo e lembrou que estão sendo abertas novas ruas no Bairro Nossa Senhora 

das Graças e uma delas poderia ser denominada como Augusto Ceccon e sugeriu que o 

projeto permaneça em estudo para avaliar melhor esse assunto. O Vereador Fabinho disse 

que um dos objetivos da proposta é fazer com que as pessoas de outros bairros conheçam as 

pessoas que fazem  parte da história do Município e não apenas nominar as ruas com o 

nome dos proprietários das terras. O Vereador Nelsinho disse que a sugestão da Vereadora 

Fabiane é procedente e o projeto poderia sim  permanecer em estudo. A Comissão de 

Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o 

Projeto de Lei nº 010/2016, em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. A 

seguir passou-se ao Grande Expediente: O Vereador Jaime disse que segundo informação 

do Jornal Informativo os municípios da região possuem  CCs acima da média nacional, mas 

ainda dentro da normalidade, como é o caso de Arvorezinha. A Vereadora Fabiane lembrou 

que o nosso Município, além dos CCs possui também um grande número de contratos 

emergenciais. Lamentou que nenhum projeto proposto pelo Movimento Mobiliza foi 

aprovado aqui na Câmara e acredita que a comunidade ficou chateada com isso. O Vereador 

Fabinho fez uma prestação de contas de sua viagem a Brasília e salientou que mais uma vez 

não voltaram de mãos vazias e com certeza ao término do seu mandato vai sair de mãos 

limpas e coração aberto, com o sentimento do dever cumprido. Comentou sobre a situação 

política e a possibilidade do impeachment da Presidente. O Vereador Delemar também 

comentou sua ida a Brasília, onde reivindicaram verbas para Arvorezinha junto aos 

Deputados, especialmente para construir um ginásio de esportes para a comunidade Posse 

Arus. Comentou a situação política do nosso País. Nada mais havendo para ser registrado, 

às dezoito horas (18 hs) o Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a 

presente Ata, que após discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.  


