
ATA Nº 018/2015 
No primeiro (1º) dia do mês de setembro 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  Dorigon Civa, Fabiane Potrich Gehlen, Elisabete de 
Mello Musselin, Nelso de Bona e 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 a Ata de nº  017/2015, da Sessão Ordinária  
realizada  no dia dezoito  (18) de agosto de dois mil e quinze (2015).  Colocada a Ata de nº 
017/2015 em votação, aprovada  integralmente e por unanimidade.  O Vereador Nelsinho 
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 063 e 064/2015; - Requerimento nº 006/2015; e, - 
Indicação nº 001/2015. Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por 
unanimidade. A seguir passou-se  para a Ordem do Dia: - Requerimento nº 006/2015, de 
autoria dos Vereadores do PDT, que solicita ao Executivo Municipal seja feita obra de rede 
de canalização do esgoto pluvial na Rua Teodoro Mendes de Oliveira, no Bairro Santo 
Antonio, assim como providenciar a secagem das fossas sépticas. Colocado em discussão, o 
Vereador Nelsinho solicitou ao Presidente que abra espaço para os moradores do Bairro 
fazerem uso da palavra. O Presidente informou que existe o Regimento Interno para ser 
cumprido e durante a discussão do requerimento apenas os Vereadores se manifestarão e 
após a votação poderá ser aberto espaço para os moradores. O Vereador Nelsinho disse que 
os moradores  tem sérios problemas com as fossas sépticas e também  com a água da chuva 
que alaga a rua e é preciso conversar com o Executivo Municipal para que resolva o 
problema. O Vereador Jaime lembrou que em outra Legislatura já fez pedido ao Prefeito 
para realizar obras de melhorias no Bairro e nesta também já oficializou ao Secretário de 
Obras pedido de melhorias no Bairro. Lembrou que a atual administração está realizando 
obras de infraestrutura no centro da cidade. Com relação as fossas sépticas, lembrou que o 
problema não é sugar, mas sim o destino do esgoto cloacal. Colocado o Requerimento nº 
006/2015 em votação, aprovado por unanimidade. A seguir o Presidente abriu espaço para 
os moradores para que fizessem suas reivindicações. - Projeto de Lei nº 063/2015, que 
“Autoriza a abertura de crédito especial e suplementar e dá outras providências.” Colocado 
em discussão, o projeto foi amplamente debatido e a seguir a Comissão de Justiça, Finanças 
e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 
063/2015, em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 
064/2015, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter 
temporário, na função de Agente Comunitário de Saúde e dá outras providências.” Colocado 
em discussão, o Vereador Jaime disse que é necessário ter uma reserva nas duas áreas para 
que o trabalho não seja paralisado. O Vereador Nelsinho disse que a prevenção é importante 
para não deixar a comunidade sem atendimento. O Vereador Fabinho considerou importante  
o projeto e destacou o trabalho desenvolvido pelo Secretário de Saúde do Município e pela 
administração municipal, que trata de maneira séria a saúde dos munícipes. O Vereador  
 
 



Rogemir disse que é importante deixar pessoas na banca de espera para assumir 
imediatamente caso se verifique uma vaga, para dar continuidade aos trabalhos do ESF. A 
Vereadora Fabiane lembrou que já houveram casos que algumas áreas tiveram o trabalho 
paralisado por falta de Agente Comunitário de Saúde e por isso é a favor do projeto. A 
Vereadora Elisabete disse que é importante ter uma banca de espera para que nenhuma área 
fique sem atendimento. O Vereador Tiago disse que é mais um projeto da administração 
municipal que vem beneficiar a população. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 
emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 064/2015, em 
votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - Indicação nº 001/2015, de autoria 
dos Vereadores do PDT, que indica ao Prefeito Municipal a substituição das placas de 
sinalização de proibido o trânsito de caminhões na quadra da Rua Mascarenhas de Morais 
localizada ao lado do hospital, e a pintura do meio fio e instalação de placas de proibido 
estacionar em frente ao Hospital, somente após a cobertura. Colocada em discussão, o 
Vereador Rogemir informou que os funcionários do Hospital e principalmente do SAMU 
fizeram as reivindicações que são importantes para agilizar o atendimento aos pacientes. 
Colocada a Indicação nº 001/2015 em votação, aprovada por unanimidade. A seguir passou-
se ao Grande Expediente: o Vereador Nelsinho destacou sua participação na festa da 
Terceira Idade onde houve integração entre as pessoas que construíram para o 
desenvolvimento de Arvorezinha, sem olhar o lado partidário. Criticou a Assessoria de 
Imprensa da Câmara tendo em vista que na Audiência Pública sobre erva mate realizada em 
Ilópolis  não foi citado como representante da Câmara de Vereadores e não houve nenhum 
tipo de divulgação a respeito, ao contrário do que foi feito com outros Vereadores. O 
Vereador Delemar comentou sobre o trabalho desenvolvido pelos produtores rurais. 
Parabenizou os Vereadores e o Assessor Noé pelo ótimo programa de rádio realizado hoje, 
prestando diversos esclarecimentos a população. Lembrou que o site da Câmara divulga 
muitas informações a respeito do trabalho dos Vereadores e sobre o que acontece na Câmara 
de Vereadores. O Vereador Jaime disse ao Vereador Nelsinho que para ser anunciado pelo 
protocolo é necessário se inscrever e talvez faltou  isso na Audiência Pública da Erva Mate e 
lembrou que a Câmara de Vereadores de Arvorezinha já havia realizado audiência sobre 
esse assunto em nível regional. Contestou os valores sobre diárias dos Vereadores 
divulgados por um jornal e lembrou que nessa Legislatura os valores das diárias foram 
inclusive  reduzidos. Destacou as conquistas dos Vereadores nesta Legislatura. A Vereadora 
Fabiane solicitou  novamente que o Executivo Municipal dê melhor atenção com relação ao 
conserto das calçadas e a poda das árvores, já que geram transtornos aos cidadãos, 
principalmente para os mais idosos. Parabenizou a administração municipal que 
providenciou os equipamentos para fazer aqui a Carteira de Identidade e cobrou novamente 
a instalação de um Posto do IPE em nosso Município. O Vereador Fabinho comentou sobre 
o asfaltamento de ruas do centro da cidade que está sendo feito com verba a fundo perdido 
de mais de novecentos mil reais. Lembrou que graças a seu empenho e de colegas 
Vereadores, além do Prefeito, conseguiram setecentos e cinquenta mil reais de emendas 
junto ao Deputado Covatti.  Comentou o financiamento feito junto ao Badesul para 
asfaltamento das entradas da cidade de Arvorezinha e que certamente irá beneficiar a 
população.  Nada mais havendo para ser registrado, às dezessete horas e cinquenta minutos 
(17:50 hs) o Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que 
após discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.  


