
ATA Nº 001/2016 
Aos vinte e cinco (25) dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis (2016), às nove horas  
(09 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 Extraordinária. 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, Fábio Júnior de Lima Pereira e Delemar Batista Panis. 
Havendo quorum  regimental o Presidente declarou aberta a Sessão e colocou em discussão 
e votação a Ata de nº  027/2015, da Sessão Extraordinária  realizada  no dia vinte e dois (22) 
de dezembro de dois mil e quinze (2015), sendo aprovada integralmente e por unanimidade. 
O Presidente comunicou a seguinte ordem do dia: - Projetos de Leis nº 001 e 002/2016. O 
Vereador Rogemir fez Proposição para que o Projeto de Lei nº 002/2016 permaneça em 
estudo tendo em vista que chegou a pouco tempo nesta Casa, não informa a taxa de juros e a 
justificativa está muito vaga, além de não informar o endividamento financeiro do 
município. Disse que não  tem conhecimento do projeto da obra e até onde vai ser feito o 
asfalto para a linha Quarta. Disse que a obra poderia ser ampliado com emenda parlamentar 
da bancada do PDT. Colocada a Proposição em votação, reprovada por quatro (04) votos 
contra três (03), sendo os votos favoráveis dos Vereadores do PDT. A seguir passou-se  para 
a Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 001/2016, que “Autoriza a participação financeira do 
Poder Executivo Municipal na promoção “Liquida Arvorezinha”, da ACISAR/CDL de 
Arvorezinha e dá outras providências.” Colocado em discussão, os Vereadores destacaram 
que o Município vem a tempo fazendo parcerias com a ACISAR/CDL para incentivar o 
aumento das vendas e consequentemente da arrecadação.  A Comissão de Justiça, Finanças 
e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 
001/2016, em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 
002/2016, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar Operação de Crédito com o BRDE e 
com recursos próprios, para obras de infraestrutura urbana e rural.” Colocado em discussão, 
o Vereador Jaime destacou a importância do projeto para concluir o asfaltamento da rua 
José Valério e de levar a pavimentação até a indústria de sorvete na Linha Quarta. Salientou 
que o juro é acessível correspondendo um percentual de 12,7 % ao ano e o Município terá 
oito anos para pagar. Disse que as obras  também  irão beneficiar os moradores, melhorando 
a qualidade de vida de todos e empresas do nosso Município e devido a urgência para 
apresentar o projeto no BRDE foi necessário realizar esta sessão. O Vereador Nelsinho disse 
que algumas estradas do interior estão em péssimas condições. Com relação a urgência do 
projeto, disse que se o assunto era urgente, o Prefeito deveria ter encaminhado o projeto 
com maior antecedência e assim dar mais tempo para os Vereadores analisarem o mesmo. 
Solicitou ao Presidente mais espaço no programa de rádio da Câmara de Vereadores. Disse 
que com mais esse financiamento poderá inviabilizar o município nos próximos anos, até 
porque o atual Prefeito não incentivou a agricultura, indústria e comércio para alavancar a 
receita do nosso município. O Vereador Delemar que a pavimentação vai beneficiar grandes 
empresas do nosso Município e existe sim urgência para ser encaminhado o pedido de 
financiamento junto ao BRDE. O Vereador Daniel 
  (Parabenizou o Presidente Tiago e toda a família Fornari, cumprimentou os colegas, 
imprensa os presentes e funcionários da Casa, quero dizer ao Presidente Tiago que não 



precisa fazer que nem Eu fiz na minha Presidencia, com certeza que nem Deus não agrado 
nem doze, e você também não vai agradar a todos, e dizer que desejo pra ti fazer um 
trabalho melhor, e dizer pra ti que: Eu nunca fui levado por Prefeito, Vereadores, por nada, 
nos outros mandatos, vereadores não tiveream oportunidade de ir a Brasilia, no meu 
mandato vocês vereadores tiveram, por duas vezes, mas não quiseram, então, não foram pra 
rádio, mentira, porque o Nelsinho entrou lá e participou do programa, porque que Tu não 
me convidam pro programa de vocês no sábado de manhã, esse sim é um programa político, 
sábado de manhã que tem um programa que tão lá pra criticar a administração e criticar 
quem realmente esta fazendo, e isso sim estão de ponta com a população, não é pago pela 
comunidade porque é pago por meia dúzia de pessoas que tão lá pra fazer política, e fazer 
política e falar mal da administração, mas graças a Deus é um programa e tem que dar 
parabéns pra esse  programa, cada vez que vocês vão lá, cada vez que vocês vão lá usar 
aquele espaço, pode ter certeza que se tiver a administração esta indo atrás e quanto ao 
projeto Eu sou favorável, )lembrou que a pavimentação das estradas não vai beneficiar 
apenas as indústrias, mas sim todas as pessoas que as utilizarem, além de valorizar os 
imóveis. O Vereador Rogemir  lembrou que antigamente o financiamento de um milhão era 
um bicho de sete cabeças e agora o valor financiado já chega a quase três milhões. Juntando 
com outros financiamentos e dívidas que o município vem pagando, certamente as duas ou 
três próximas administrações serão penalizadas e terão seus investimentos inviabilizados. A 
Vereadora Fabiane, Que conduza uma excelente presidência neste ano de 2016 E colocado 
os projetos da ACISAR, Eu acho que já sempre já foram ajudados, já veio esse auxilio para 
ACISAR, disse que: mas que seja também visto de dar incentivo aos agricultores também e 
que foi esquecido esses três anos e, bem lembrando pelo Dani, já que a gente paga no, os 
sábados a rádio né, que é por algumas pessoas, não pela Câmara de Vereadores, que seria, 
de direito nosso também de participar, hannn que sege então Dani que venha de volta os 
incentivos para os agricultores, e a respeito do projeto sou favorável, obrigado Presidente.  
 Referente ao Projeto n. 002/2016 perguntou qual o percentual de capacidade de 
endividamento que o município se encontra. Disse que ficaram falando durante os três 
últimos anos sobre a dívida do município e agora, somente nessa administração estão 
deixando quase três milhões de reais de dívida. Disse que o Executivo não explica nada para 
os Vereadores de oposição sobre o financiamento e sobre as obras que serão realizadas. 
Disse que gostaria que fosse incluído no projeto o valor da taxa de juros, o prazo e a 

carência e  também que a obra será realizada na estrada 
que leva até a Linha Quarta e até a Ervateira Valério. 
Disse que são diversas dúvidas que não  puderam  ser esclarecidas devido ao curto espaço 
de tempo entre a entrada na Câmara e a votação, inclusive até onde vai ser pavimentada a 
estrada. Após a manifestação do líder de governo, Vereador Jaime Borsatto que defendeu o 
projeto de lei 002/2016, E referente ao projeto de lei 002/2016, O Vereador Nelsinho a 
gente ficou ouvindo as palavras do líder de governo, ele falou das estradas, e como o Tiago, 
Eu também, Eu tava no meu compromisso, Eu tava tirando erva, todos tem o seus 
compromissos. Falando das dificuldades das estradas, ahaaa, e bem como o Vereador Dani 
falou antes do programa que é pago pelo haaaa meia dúzia de pessoas, ali a gente fez muitas 
cobranças em cima de coisas erradas, que tão sendo deixadas de fazer, e graças a esse 



programa foram corrigidas pela administração é verdade, muitas cobranças, assim é que tem 
que ser, então com esse programa sendo pago, não pelo contribuinte, ajudou muito.   
 
O Vereador Fabinho salientou que o prazo para cadastramento da solicitação do 
financiamento se encerra hoje e até onde a pavimentação irá dependerá também do valor do 
financiamento, pois não se sabe se o BRDE vai liberar todo o valor solicitado. O Vereador 
Delemar disse que os municípios que não buscarem recursos no Governo Federal 
certamente não conseguirão fazer muitos investimentos. A Comissão de Justiça, Finanças e 
Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 
002/2016, em votação, aprovados  por seis (06) votos. A Vereadora Fabiane absteve-se de 
votar o projeto. Nada mais havendo para ser registrado, às dez horas e quarenta minutos 
(10:40 hs) o Presidente declarou encerrada a Sessão Extraordinária. Lavrei a presente Ata, 
que após discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.  


