
Estado do Rio Grande do Sul
Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas

Sessão Ordinária do dia 10 de setem-
bro de 2015, às 18h30min, realizada na 
Sede da Associação Comercial, Cultural, 
Industrial de Agropecuária e Serviços, 
ACCIAS, sob a Presidência do Vereador 
Aquiles Pessoa da Silva, Secretariado 
pelo Vereador Daniel Fernandez, 1º Se-
cretário, com a presença dos Vereadores: 
Amilton José Lazzari, Dinarte Afonso 
Tagliari Farias, Eloi Nardi, Eliton José An-
dretta, Jeferson Wilian Karpinski, Nelson 
Henrique Rogalski e Gelson Luiz Semi-
notti.

Proposições apreciadas e votadas:
Parecer 003/15, de 02.09.2015, de au-
toria da Comissão Geral de Pareceres 
- Parecer Favorável ao Projeto de Lei n.º 
134/15, de 14 de agosto de 2015, que 
dispõe sobre as diretrizes para a elabo-
ração da Lei Orçamentária de 2016 e dá 
outras providências. APROVADO POR 
UNANIMIDADE
Projeto de Lei 141/15, de 28.08.2015, de 
autoria do Executivo Municipal - Altera a 
redação das cláusulas segunda e quinta 
da minuta de Convênio integrante da 
Lei 5.039/15, que autorizou o município 
a celebrar convênio de mútua colabo-
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ração com a Fundação Hospitalar Santa 
Terezinha de Erechim. APROVADO POR 
UNANIMIDADE
Projeto de Lei 143/15, de 08.09.2015, de 
autoria do Executivo Municipal - Autoriza 
o Poder Executivo Municipal a efetuar a 
contratação de Professor de Pedagogia – 
Séries Iniciais, em caráter temporário de 
excepcional interesse público. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE
Indicação 006/15, de 31.08.2015, de au-
toria do Vereador Nilton Antônio Scariot 
- Sugere a criação de programas de apoio 
e incentivo para instalação de novas uni-
dades produtivas na agricultura do Mu-
nicípio, exemplo, aviários, leitarias, com a 
redução nas taxas de licenciamento e a 
devolução de 50% (cinquenta) por cento 
do ICMS nos primeiros 05 (cinco) anos de 
atividade. REJEITADA PELA MAIORIA 
Indicação 007/15, de 08.09.2015, de 
autoria do Vereador Jeferson Wilian Kar-
pinski - Sugere às operadoras de telefo-
nia celular, Vivo, Claro e Oi que providen-
ciem a instalação de 01 (uma) antena de 
celular nos distritos de Rio Toldo e Souza 
Ramos, tendo em vista que os moradores 
não estão obtendo o devido acesso à te-
lefonia móvel devido à ausência do sinal 

nos seus aparelhos celulares. APROVADO 
POR UNANIMIDADE

COMUNICADOS:
PROJETO DE  LEI 140/15
Comunicamos que o Projeto de Lei Nº 
140/2015, de 26 de agosto de 2015, 
encontra-se na secretaria da Casa, dis-
ponível no prazo de 15 dias a contar de 
04.09.2015, até a data de 18.09.2015, para 
apresentação de emendas também por 
parte de qualquer entidade da sociedade 
civil organizada, conforme determina o 
artigo 47, parágrafo segundo da Lei Or-
gânica do Mu¬nicípio. 
TURNO ÚNICO
Em razão da reforma do telhado e da Sala 
de Sessões, a Câmara de Vereadores está 
atendendo em turno único, das 7h às 13h.
SESSÕES ORDINÁRIAS NA ACCIAS
A próxima Sessão Ordinária da Câmara 
de Vereadores será realizada no dia 24 de 
setembro, às 18h30min, na ACCIAS.
Para maiores informações acesse: www.
getuliovargas.rs.leg.br
Getúlio Vargas, 16 de setembro de 2015. 

Aquiles Pessoa da Silva,
Presidente.


