
ATA Nº 025/2015 
No primeiro (1º) dias do mês de dezembro 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 quórum  regimental o Presidente declarou aberta a Sessão e colocou 
em discussão as Atas de nº  021, 023 e 024/2015, respectivamente da Sessão Ordinária 
realizada no dia dezenove de outubro de 2015 e das Sessões Extraordinária e Ordinária 
realizadas nos dias doze (12) e dezessete (17)  de novembro de dois mil e quinze (2015). A 
Vereadora Fabiane fez Proposição para que seja incluído na Ata de nº 021/2015 os slides 
apresentados pelo Vereador Fabinho, que o Vereador Jaime Borsatto disse: quando vai os 
“pilas” ao jornal ele faz a notícia e quando não cai os “pila” a notícia é ruim e que o Eco faz 
notícia ruim de Arvorezinha porque não recebe e são uns vendidos. Também solicitou que 
seja colocado que o Vereador Tiago chamou a direção do Eco de vagabunda, sem vergonha 
e aproveitadora. Incluir também que o Vereador Fabinho utilizou o paint point para denegrir 
a imagem do jornal quando ao final da apresentação usou o slogan e o logo do jornal para 
dizer quo o Eco tem como slogan “a credibilidade que faz a diferença”, mas que com esta 
ação a credibilidade ficou bem reduzida e não vai mais fazer a diferença. Colocada a 
Proposição em discussão, o Vereador Jaime justificou o seu voto dizendo que não é verdade 
o que está dizendo aí, tanto é que a Sessão foi filmada e o Vereador tem imunidade 
parlamentar e não é qualquer pessoa porque perde um contrato que tu vê bem o interesse 
dela, mesmo, só quando quer as suas vantagens e portanto é contra a proposição. Colocada a 
Proposição da Vereadora Fabiane em votação, reprovada por cinco (05) votos contra quatro 
(04), sendo os votos favoráveis dos Vereadores do PDT. Colocadas as Atas de nº 021, 023 e 
024/2015 em votação, aprovadas integralmente e por unanimidade. O Vereador Fabinho 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 084 e 085/2015; e, - Requerimento nº 008/2015. 
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 084/2015, que “Autoriza a celebração 
de Convênio e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Jaime disse que 
já fazia algum tempo que estavam tentando efetivar esse  convênio, que vai trazer benefícios 
aos nosso Município. O Vereador Delemar disse que o projeto só traz benefícios à 
população. O Vereador Fabinho disse que o Município já fazia as identidades e agora 
continuará prestando esse serviço. A Vereadora Fabiane disse que é importante efetivar o 
convênio para confeccionar novamente as identidades aqui no nosso Município. A 
Vereadora Elisabete disse que durante o tempo em que não foram feitas as carteiras de 
identidade aqui, acabou gerando transtornos às pessoas que necessitaram do serviço. A 
Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados 
o Parecer e o Projeto de Lei nº 084/2015, em votação, aprovados integralmente e por 
unanimidade. - Projeto de Lei nº 085/2015, que “Autoriza o Município de Arvorezinha a 
conveniar com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari – CONSISA VRT 
para fins de participação da SAMU e dá outras providências.” Colocado em discussão, o 



Vereador Jaime disse que é necessário renovar o convênio para continuar prestando o 
serviço da SAMU em nosso Município. O Vereador Nelsinho questionou se o valor 
repassado ao CONSISA é do Município ou do Governo Estadual. A Vereadora Fabiane 
informou que o recurso é repassado pelo Governo Federal e Estadual ao Município e o 
Município repassa ao CONSISA. O Vereador Delemar disse que o projeto vem beneficiar a 
população e por isso é a favor. O Vereador Rogemir informou que todos podem acompanhar 
os valores entrando do Portal Transparência. A Vereadora Fabiane disse que a SAMU é 
praticamente um plantão vinte e quatro horas e sem dúvida o convênio deve ser mantido. A 
Vereadora Elisabete disse que o trabalho desenvolvido pela SAMU é muito importante, 
além de beneficiar também o nosso hospital. Lembrou que sua sobrinha, que é enfermeira, 
se especializou em emergência, fez um treinamento na SAMU e após trinta dias de trabalho 
na SAMU o Prefeito foi na direção da SAMU e disse que não repassaria mais os valores 
caso a referida enfermeira continuasse trabalhando na SAMU. A Comissão de Justiça, 
Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto 
de Lei nº 085/2015, em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - 
Requerimento nº 008/2015, de autoria da Vereadora Fabiane, que solicita seja requerido ao 
Prefeito Municipal que forneça a esta Casa, dentro dos prazos vigentes previstos no artigo 
127 da Lei Orgânica Municipal e 37 da Constituição Federal, a seguinte informação: 
Informar quais as providências tomadas pela administração municipal de Arvorezinha para 
que a Rodoviária do nosso Município não feche suas portas, tendo em vista que se encontra 
em sérias dificuldades, conforme seus proprietários divulgaram publicamente, inclusive 
apontando as principais causas que podem levar ao seu fechamento. Colocado em discussão, 
a Vereadora Fabiane lembrou que há uns três meses atrás os Vereadores de situação fizeram 
uma reunião com os proprietários da Rodoviária e gostaria de saber se algo foi feito pelo 
Poder Público para resolver o problema e evitar que seja fechada, já que muitas pessoas 
utilizam os serviços. O Vereador Jaime disse que a informação deveria ser solicitada aos 
vereadores que participaram da reunião, mas acredita que o Prefeito está a par da situação e 
irá resolver o problema. O Vereador Nelsinho disse que é importante que seja tomada uma 
posição a respeito. O Vereador Tiago informou que já oficiou o Prefeito Municipal 
solicitando auxílio para que a Rodoviária permaneça com as portas abertas. O Vereador 
Delemar disse que o assunto é delicado e o assunto foi repassado ao Prefeito, mas o fim do 
ano está chegando e ele precisa fechar as contas. O Vereador Rogemir disse que se o 
empresário não receber auxílio certamente irá fechar as portas, prejudicando em torno de 
três mil pessoas que utilizam a rodoviária todo mês e lembrou que foram investidos recursos 
públicos na construção da rodoviária. O Vereador Fabinho lembrou que em outubro foi 
solicitado providências com relação a rodoviária e o Prefeito encaminhou o assunto ao 
departamento jurídico para encontrar um meio de auxiliar os empresários, já que a 
rodoviária não é um órgão público, mas o caso está sendo analisado com muito bons olhos. 
Com relação ao que a Vereadora Elisabete falou com relação ao Prefeito, sua sobrinha e a 
SAMU, disse que ligou para o Prefeito e ele confirmou que não é verdade o que a 
Vereadora falou e que irá apurar o caso de forma mais profunda. Colocado o Requerimento 
nº 008/2015 em votação, aprovado por quatro (04) votos contra três (03) e uma abstenção 
do Vereador Delemar, sendo que os votos contrários foram dos Vereadores Jaime, Tiago e 
Fabinho. A seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Nelsinho sugeriu que o 
Município transfira todos os aluguéis para as salas do prédio da rodoviária e em 



contrapartida o proprietário do prédio poderia baixar o valor do aluguel da rodoviária. Com 
relação ao SAMU parabenizou a administração passada que conseguiu trazer a sede para 
Arvorezinha, enquanto a oposição queria mandar para Ilópolis. Questionou os comentários 
de que o Prefeito tem dificuldades em fechar as contas a cada ano, mas perguntou onde 
foram aplicados os recursos se não houveram nem mesmo incentivos na área da agricultura. 
Lembrou que muitos requerimentos passaram por aqui solicitando ações e obras do 
Executivo, mas apenas um foi atendido e espera que no próximo ano o Prefeito atenda os 
mesmos. O Vereador Jaime lembrou que muitos requerimentos foram apresentados pelos 
Vereadores aqui na Câmara e os prefeitos nem sempre conseguem atender. Disse que a atual 
administração está ainda pagando as dívidas recebidas, como é o caso do asfaltamento da 
Avenida Barão do Rio Branco e os recursos também estão sendo investidos em contra 
partidas nas diversas obras em que estão em andamento no nosso Município, além de 
máquinas e equipamentos. Com relação ao SAMU, lembrou que depois que o PDT perdeu a 
eleição tentou mandar para Ilópolis. O Vereador Rogemir disse os cidadãos conseguem ter 
acesso a diversas informações através do Portal da Transparência e fiscalizar mais de perto 
os atos de qualquer órgão público. Destacou a atuação do Ministério Público que está 
tentando coibir os abusos e corrupção que se verifica em todo o País. A Vereadora Fabiane 
disse que só fez o requerimento porque os sócios da rodoviária solicitaram a informação. 
Questionou como vai ficar o outro grupo da Terceira Idade, já que apenas um foi 
beneficiado pela municipalidade e espera que essa situação seja revista pelo Executivo 
Municipal. Lamentou que foi incluído na Ata de nº 021/2015 apenas os assuntos o que 
interessam a um determinado grupo de pessoas. A Vereadora Elisabete disse que espera que 
realmente seja apurado o que aconteceu com sua sobrinha, que por várias vezes procurou o 
Prefeito para conversar sobre o ocorrido, mas não conseguiu. O Vereador Tiago informou 
que na última sexta-feira esteve visitando Arvorezinha o Assessor Maurício do Deputado 
José Otávio Germano que vem contemplando o nosso Município com emendas 
parlamentares para pavimentação de vias públicas. Informou também que graças a emenda 
do Deputado Turra foram destinados recursos do orçamento do Estado para conclusão das 
cabeceiras da ponte do Taipa. O Vereador Fabinho lembrou que o único político de 
Arvorezinha  julgado e condenado pela Justiça foi o ex-Prefeito Sergio Velere. Agradeceu o 
Deputado Vilson Covatti pelas emendas parlamentares que destinou ao nosso Município. 
Informou que as obras de asfaltamento até a Ervateira Valério serão reiniciadas, já que as 
obras apenas haviam sido paralisadas devido a falta do licenciamento ambiental, ao 
contrário do que muitas pessoas disseram. Nada mais havendo para ser registrado, às 
dezessete horas e trinta e cinco minutos (17:35 hs) o Presidente declarou encerrada a Sessão 
Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após discutida e colocada em votação, será 
devidamente assinada.  


