
ATA Nº 024/2015 
Aos dezessete (17) dias do mês de novembro 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, 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 a Ata de nº  023/2015, da Sessão Extraordinária  realizada  no dia doze (12) de 
novembro de dois mil e quinze (2015). O Vereador Nelsinho fez Proposição para que a Ata 
permaneça em estudo tendo em vista que um assunto importante  tratado na Sessão sobre o 
Projeto de Lei nº 080/2015 não foi  incluído  na Ata. Colocada a Proposição em votação, 
aprovada por unanimidade. A Vereadora Fabiane 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 
081 e 082/2015; e, - Solicitação de licença para viagem á Brasília. 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 081/2015, que  “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 
convênio com a Companhia Rio-grandense de Saneamento - CORSAN e dá outras 
providências.” Colocado em discussão, o Vereador Jaime disse que o convênio é uma 
necessidade já que a Corsan realiza obras de saneamento na nossa cidade, danificando o 
calçamento e a  municipalidade faz as obras de conserto, mediante o pagamento por parte 
daquela empresa  pública. O Vereador Delemar disse que é uma parceria entre o Município 
e a Corsan, onde o Município entra com a máquina para realização das obras de rede de 
água. O Vereador Fabinho disse que essa parceria é fundamental para o bom andamento dos 
trabalhos. O Vereador Rogemir disse que o convênio vem sendo realizado há muito tempo e 
apenas estão sendo atualizados os valores cobrados pelos serviços. A Vereadora Fabiane 
disse que o convênio com a Corsan vem de vários anos,  sempre com preços menores aos 
praticados no mercado e que agora estão sendo atualizados. A Comissão de Justiça, 
Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto 
de Lei nº 081/2015, em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de 
Lei nº 082/2015, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria com o 
IPERGS, visando propiciar atendimento do Escritório do IPERGS”. Colocado em 
discussão, o Vereador Jaime disse que é importante para as pessoas com dispõem do plano 
de saúde do IPE voltar a prestar o atendimento aqui no nosso Município. O Vereador 
Fabinho lembrou que desde o ano passado estavam sendo feitas tratativas com a direção do 
IPE para que o Posto do IPE fosse instalado em nossa cidade e agora está se concretizando e 
com isso está sendo atendida uma reivindicação da população. O Vereador Delemar 
salientou que agora as pessoas não precisam mais se deslocar para outros municípios para 
receberam atendimento. O Vereador Rogemir lembrou que por falta de equipamentos o 
atendimento em nosso município deixou de existir e é bom que volte a ser realizado aqui 
para beneficiar os usuários. A Vereadora Fabiane disse que foi uma vergonha perder o 
atendimento do IPE, prejudicando as pessoas, que precisavam se deslocar até Putinga para 
encaminhar suas demandas. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer 
favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 082/2015, em votação, 



aprovados integralmente e por unanimidade. A seguir o Presidente fez Proposição para que 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2015 seja incluído na ordem do dia desta Sessão. 
Colocada a Proposição em votação, aprovada por unanimidade. - Projeto de Decreto 
Legislativo nº 003/2015, de autoria do Presidente, que “Autoriza a abertura de crédito 
suplementar que especifica.” A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer 
favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Decreto Legislativo  nº 003/2015, 
em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Pedido de Licença para viagem à 
Brasília, de 30 de novembro a 04 de dezembro de 2015, dos Vereadores Rogemir, Nelsinho, 
Fabiane, Elisabete, Delemar, Jaime e Fabinho. Colocado em discussão e votação, aprovado 
por unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente: O Vereador Jaime comentou a 
volta do atendimento do IPE no Município e os benefícios que irá trazer. Salientou as obras 
que estão sendo feitas pela administração municipal na nossa cidade e lamentou que devido 
ao clima as estradas do interior não estão em boas condições e destacou que certamente o 
Legislativo tem participação nessas obras já que deixará de utilizar em torno de um milhão e 
duzentos mil reais nesta Legislatura, valores esses que retornaram aos cofres do Executivo 
Municipal. O Vereador Tiago informou que recebeu do Deputado Sergio Turra informação 
que apresentou emenda para destinar oitocentos mil reais para conclusão das cabeceiras da 
Ponte do Taipa, na ERS 332 e lembrou que apresentou Requerimento aqui nesta Casa 
solicitando audiência para tratar do assunto e agora está dando resultado. A Vereadora 
Fabiane disse que além das cabeceiras da ponte também é necessário melhor sinalizar a ERS 
332. Novamente solicitou providências da administração municipal para o concerto dos 
passeios públicos e limpeza da cidade. Nada mais havendo para ser registrado, às dezessete 
horas e vinte minutos (17:20 hs) o Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei 
a presente Ata, que após discutida e colocada em votação, será devidamente assinada.  


