
 
ATA Nº 014/2015 

Aos vinte e um (21) dias do mês de julho 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 Civa, Elisabete de Mello Musselin, Nelso de Bona, Fabio 
Junior de Lima Pereira, Delemar Panis, Jaime Talietti Borsatto e Tiago Santin Fornari. 
Havendo quorum  regimental o Presidente declarou aberta a Sessão e colocou em discussão 
a Ata de nº  013/2015, da Sessão Ordinária  realizada  no dia sete (07) de julho de dois mil e 
quinze (2015).  Colocada a Ata de nº  013/2015 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: - Projeto de Lei nº 008/2015, de origem 
Legislativa; e, - Requerimento nº 005/2015. 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 008/2015, de autoria do Vereador Jaime Borsatto, que “Dispõe sobre a Co-
oficialização da Língua do Talian Vêneto  Brasileiro,  à Língua Portuguesa, no Município 
de Arvorezinha.” Colocado em discussão, o Vereador Jaime justificou o projeto dizendo que 
a origem Italiana é predominante em nosso Município e propõe que durante a semana 
italiana o Talian seja mais difundido em nosso Município, inclusive nas escolas. O Vereador 
Nelsinho disse que sempre buscou passar a língua italiana para seus filhos, mas lembrou que 
nas escolas várias etnias são encontradas e por isso entende que o projeto deveria ser melhor 
analisado. O Vereador Delemar disse que o projeto é muito importante pois entende que a 
cultura italiana deve ser levada adiante, ser passada para nossos filhos para que essa tradição 
não seja perdida. O Vereador Rogemir disse que tudo que vier a agregar cultura e 
conhecimento sobre qualquer etnia é importante. A Vereadora Elisabete disse que é 
importante continuar a resgatar os costumes e tradições italianas, principalmente repassar 
para os mais jovens. O Vereador Tiago disse que é importante que os mais jovens conheçam 
e pratiquem o Talian. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer 
favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 008/2015, em votação, 
aprovados integralmente e por unanimidade.  A seguir o Presidente abriu espaço para o 
Presidente da ONG Aprendizes Fabiano Basso e para a Psicóloga Rebeca, que expuseram 
aos Vereadores o trabalho que está sendo desenvolvido pela referida ONG e ao final 
solicitaram o apoio dos Vereadores para continuarem  prestando esse importante trabalho 
social. Ao final também os Vereadores fizeram suas manifestações. - Requerimento nº 
005/2015, de autoria dos Vereadores do PDT, que solicitam ao Presidente a alteração do 
horário de realização das Sessões Ordinárias da Câmara, passando das 16:30 para as 18 
horas. Colocado em discussão, o Vereador Nelsinho lembrou que os Vereadores muitas 
vezes são cobrados pelos eleitores com relação  ao trabalho que estão desenvolvendo e 
também  uma das cobranças é com relação ao horário atual  das Sessões da Câmara, já que 
dificulta que a população  possa se dirigir a Câmara de Vereadores para assistir as Sessões. 
Diante dessa situação, entende que é muito importante passar as sessões para as dezoito 
horas e assim dar condições para que as pessoas  possam  sair do seu trabalho e acompanhar 
as sessões na Câmara de Vereadores. O Vereador Delemar disse que a intensão do Vereador 



Nelsinho é boa mas entende que é necessário fazer um levantamento junto a sociedade para 
discutir melhor esse assunto. O Vereador Rogemir lembrou que um simples requerimento é 
preciso ouvir o que a sociedade acha enquanto que o Prefeito Municipal alterou o horário de 
funcionamento da Prefeitura sem consultar os servidores e muito menos a sociedade. 
Lembrou que os mais de trezentos servidores do Executivo Municipal não podem participar 
das Sessões da Câmara tendo em vista que o horário não permite. O Vereador Jaime disse 
que o horário das sessões foi trocado várias vezes, inclusive pra prejudicar Vereadores. 
Disse que hoje é contra a alteração, mas entende que o assunto precisa amadurecer  e no 
futuro quem sabe o horário pode ser alterado. O Vereador Fabinho disse que o objetivo real 
do requerimento não é a população e todos sabem qual o motivo do requerimento. 
Perguntou se alguma entidade solicitou a alteração do horário, se existe um abaixo-assinado 
da população solicitando tal mudança? Disse que é possível trocar o horário sim, mas 
baseado em algo concreto. A Vereadora Elisabete disse que a população realmente deseja 
que as sessões sejam realizadas num horário em que possam assistir e não é apenas  para 
beneficiar as duas Vereadoras. Com relação a mudança do horário do Executivo Municipal, 
perguntou se foi alterado pra prejudicar as Vereadoras ? Lembrou ainda que o Executivo 
alterou o horário através de decreto e nem mesmo consultou o Sindicato dos Servidores 
Municipais. Salientou que deve ser pensado no bem da população antes de realizar qualquer 
ação. O Vereador Tiago lembrou que no ano passado apresentou  um requerimento 
solicitando ao Executivo a alteração do horário de funcionamento da Prefeitura conforme 
solicitação do Conselho de Saúde e do CMDR. Perguntou  porque somente agora estão 
solicitando a mudança do horário? Lembrou que a Vereadora fez mil e duzentos votos na 
eleição passada e mesmo assim praticamente não atuou como Vereadora pois teve que 
trabalhar na Secretaria de Saúde por determinação do Prefeito. Em seguida o Presidente 
passou a palavra ao Vereador Jaime e o Vereador Nelsinho questionou o Presidente dizendo 
que apenas o Vereador autor do Requerimento poderia fazer uso da palavra novamente e o 
Presidente respondeu: “aqui  quem manda sou eu e se eu quiser deixar falar ele fala e tem 
que respeitar o presidente, aqui quem manda sou eu.” Colocado o Requerimento nº 
005/2015 em votação, reprovado por cinco (05) votos contra três (03), sendo os votos 
favoráveis dos Vereadores do PDT. A seguir passou-se ao Grande Expediente: a Vereadora 
Elisabete esclareceu ao Vereador Tiago que saiu da Câmara de Vereadores para assumir o 
cargo de Secretária Municipal de Saúde. Neste momento o Vereador Nelsinho se retirou da 
Sessão e o Presidente destacou que a Sessão não acabou e será verificado o assunto junto a 
Assessoria Jurídica da Câmara. O Vereador Rogemir disse que a ditadura acabou faz  
tempo, mas aqui em Arvorezinha os Vereadores do PDT não tem o direito de falar no 
programa de rádio da Câmara de Vereadores para esclarecer as inverdades que são faladas. 
Lembrou que poucas empresas foram  incentivadas até o momento e no setor agropecuário 
nada foi incentivado, ao contrário da administração passada onde os dois setores foram 
muito incentivados. Lembrou que mesmo sem ir a Brasília os Vereadores do PDT 
conseguiram quinhentos mil reais para o Município. Solicitou que a imprensa divulgue os 
valores das diárias recebidas pelos Vereadores. O Presidente disse que autoriza um 
Vereador do PDT a ir a Brasília no próximo mês, mas este deverá divulgar na mídia qual a 
verba que irá trazer para o nosso Município. O Vereador Delemar parabenizou o Presidente 
por autorizar  um (a) Vereador (a) do PDT a viajar a Brasília e agora veremos o que irão 
trazer para o nosso Município. Lembrou que quando presidiu esta Casa em 2013 autorizou 



um Vereador de cada bancada a ir à Capital Federal. O Vereador Jaime lembrou que alguns 
incentivos que foram aprovados pelos Vereadores na Legislatura passada não foram 
repassados pelo Executivo às empresas e agora não estão sendo incentivadas devido a dívida 
encontrada pela atual administração. O Vereador Tiago disse que não é a primeira vez que o 
Vereador Nelsinho sai da Sessão antes do seu término e isso demonstra a vontade que tem 
de representar os eleitores. Disse que ele teve a oportunidade de falar no programa de rádio 
e ao invés de falar do que fez foi brigar com o seu colega. Lembrou que ele foi a Brasília e 
Uruguai e não trouxe nada para Arvorezinha. Com relação a verba de quinhentos mil reais 
citado pelo Vereador Rogemir, não viu esse valor  nessa Legislatura. Disse que a mídia deve 
sim divulgar as diárias recebidas pelos Vereadores, mas também divulgar o que cada um 
trouxe para nosso Município. Nada mais havendo para ser registrado, às dezoito horas e 
quinze minutos (18:15 hs) o Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a 
presente Ata, que após discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.  
 


