
ATA Nº 007/2017 

Aos vinte e quatro (24) dias  do  mês  de  fevereiro  de  dois  mil  e  dezessete (2017), às 

treze horas (13 hs), no Plenário Vereador Hilário Ferri da Câmara de Vereadores, Município 

de Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se os (as) senhores (as) Vereadores 

(as) para uma Sessão Extraordinária. O Presidente em exercício da Mesa Diretora, Vereador 

Daniel Borges de Lima, assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: 

Daniel Borges de Lima, Nelso de Bona, Reni Guerini Maia, Tiago Santin Fornari,  Alvaro 

Salvatori, Sueli Lodi Giordani, Fábio Júnior de Lima Pereira, Osmar Gabiatti Desengrini e 

Dorlan Velere Ferreira. Havendo quórum  regimental o Presidente  declarou aberta a Sessão 

e colocou em discussão e votação a Ata de nº  006/2017, da Sessões  Ordinária realizada no 

vinte e um  (21) de fevereiro de 2017, sendo aprovada integralmente e por unanimidade. A 

pauta para a ordem do dia é a seguinte: - Projetos de Leis nº 009, 010 e 011/2017; e, - 

Projeto de Lei nº 002/2017 de origem Legislativa. O Vereador Nelsinho fez Proposição para 

que o Projeto de Lei nº 011/2017 permaneça em estudo tendo em vista que não é de 

urgência. Colocada a Proposição em votação, aprovada por unanimidade. Em seguida 

passou-se à ordem do dia: - Projeto de Lei nº 009/2017, que “Autoriza realização de 

processo seletivo para contrato emergencial de professor de inglês por tempo determinado e 

dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Fabinho informou que a 

professora Vivi Finatto está de licença maternidade e é necessária a contratação de um novo 

professor para suprir a ausência da mesma. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 

emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 009/2017 em 

votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 010/2017, que 

“Institui a ‘ficha limpa municipal’ para nomeação de servidores a cargos comissionados e 

contratos emergenciais, no âmbito do poder Executivo e dá outras providências”  e  - 

Projeto de Lei nº 002/2017,  de  Origem Legislativa e de autoria de todos os Vereadores, 

que “Institui  a  ‘Ficha  Limpa  Municipal’  na nomeação de Servidores  a  cargos  no  

âmbito do Poder Legislativo  e  dá  outras  providências.” Colocados em discussão, o 

Vereador Fabinho disse que estes projetos são de suma importância, tanto no Executivo 

quanto no Legislativo,  para  que  pessoas “ficha-suja” não possam  assumir um cargo 

público e atitude  idêntica deveria ser adotada nos demais municípios. O Vereador Reni 

disse que o projeto é importante e visa proteger tanto o Executivo como o Legislativo e 

certamente todos os Vereadores serão favoráveis  porque  representam  a população e 

devem proteger o patrimônio público. O Vereador Dorlan também classificou o projeto  

como importante e é o que estamos precisando  na política em nível municipal, estadual e 

nacional. O Vereador Alvaro lembrou que a operação Lava-Jato está  contribuindo para 

fazer uma limpeza dos  maus  políticos, servidores e gestores  públicos  e  o  nosso 

Município  também  precisa dar o exemplo. A Vereadora  Sueli disse que a Câmara de 

Vereadores  está  fazendo a sua parte e espera que todos os  municípios e o Brasil façam a 

sua. O Vereador Tiago disse que o projeto afasta os  políticos ficha-suja e espera que a 

política se torne mais pura e honesta e deve ser moralizada e espera que Arvorezinha seja 

um exemplo para os demais municípios. O Vereador  Nelsinho disse  que  com  essa Lei  

certamente os  políticos  irão se cuidar mais, já que temos  exemplos  de  políticos  daqui  

condenados e outros que certamente serão condenados. A Comissão de Justiça, Finanças e 

Orçamento emitiu pareceres favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos 

de Leis nº 010/2017 e nº 002/2017 em votação, aprovados  integralmente e por 



unanimidade. Nada mais havendo para ser registrado, às treze horas e quarenta minutos 

(13:40 hs) o Presidente declarou encerrada a Sessão Extraordinária. Lavrei a presente Ata, 

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


