
Ata de número 003/2010 

Aos dezessete (17) dias do mês de fevereiro de dois mil e dez (2010), às 

dezenove horas e trinta minutos (19:30min.), no Auditório Domingos 

Dorigoni, Município de Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul, 

reuniram-se os Senhores Vereadores para uma Sessão Ordinária. O 

Presidente da Mesa Diretora, Vereador Reni Guerini Maia, assumiu a 

direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Vilson Cichelero, 

Marildo Guerini, Leones Luiz Ultramari, Cléber Schuster, Luiz Paulo 

Fontana, Reni Guerini Maia, Ronaldo Minusculli, Elisabete de Mello 

Musselin e Adriano Guarnieri. Havendo quórum regimental, O Presidente 

declarou aberta a Sessão e, determinou ao Secretário da Câmara, a leitura 

da ata de número 002/2010, da Sessão Ordinária realizada no dia três (03) 

de do corrente mês e ano, que após lida foi aprovada integralmente e por 

unanimidade. O Vereador Ronaldo fez a leitura de um trecho da Bíblia. A 

seguir o Presidente convidou o Secretário Municipal de Saúde e 

Assistência Social, Jacir Gabiatti Zatt, para que fizesse parte da mesa e lhe 

passou a palavra. O Secretário fez um breve relato sobre a prestação de 

contas da Secretaria que lhe compete, referente ao quarto trimestre de dois 

mil e nove (2009). O Vereador Cleber, entre outros questionamentos, 

solicitou ao Secretário a explicação sobre de que forma são realizadas as 

compras de remédio, como são feitos os convênios ou contratos com 

serviços médicos, hospitalares, exames e laboratórios. Jacir informou que 

as compras de remédio são realizadas mediante licitação, modalidade de 

pregão presencial. Quanto aos demais foi realizado em 2001 um 

chamamento público para credenciar os laboratórios e os valores foram 

estipulados pelo Município. O Vereador Vilson questionou os índices 

aplicados em saúde, dizendo que o que está sendo divulgado é um 

percentual maior do que o que, na realidade, foi aplicado. Zatt informou 

que os índices são apurados pelo setor contábil do Município e que no 

relatório consta também a assinatura do contador. O Vereador Vilson 

questionou, ainda, o aumento dos gastos da secretaria no quarto trimestre, 

sendo que neste período houve muita reclamação por parte da população, 

relacionadas a falta de atendimento. O Secretário Jacir justificou o fato 

explicando que mesmo que o valor do quarto trimestre tenha sido superior, 

não significa que tenham havido maiores gastos, mas sim, que foram 

liquidadas despesas feitas em outros trimestres. O vereador Ronaldo fez um 

breve comentário relativo a sua passagem pela Secretaria de Saúde, 



relatando as dificuldades encontradas e também as conquistas e realizações. 

Lembrou que o Município aplicou índices acima do mínimo previsto em lei 

na saúde, e que o mesmo deveria ser feito pelos Governos Federal e 

Estadual, e, que apesar disso, esse último tem feito muito pela saúde. O 

Vereador Leones perguntou ao Secretário de Saúde, qual o motivo do 

atraso na implantação dos ESF. Solicitou informações sobre se existe uma 

pessoa ou comissão responsável pelo recebimento dos medicamentos 

adquiridos e também se existe um controle de saída dos mesmos, indagou 

ainda se existe um formulário que é assinado pela pessoa beneficiada e 

quem é o responsável pelo setor. Solicitou ainda cópia dos formulários 

assinados. Jacir informou que está com dificuldades de encontrar 

profissionais médicos e por isso a demora na implantação dos ESF. Com 

relação aos medicamentos, falou que existe um controle de estoque e as 

pessoas que retiram os remédios assinam um formulário, assim como o 

servidor. O vereador Luiz Paulo falou ter ficado com uma dúvida 

relacionada a ajuda repassada pelo Governo Estadual, sendo assim, 

perguntou ao Secretário se Arvorezinha, realmente, recebe apoio do Estado 

na área da Saúde. Salientou ainda que não é divulgado pelo Executivo que 

o mesmo recebe auxílio, verbas, na área da saúde, do Governo do Estado e 

também de Emendas Parlamentares advindas de Deputados. O Secretário 

respondeu dizendo que o Estado ate ajuda, mas, que deveria aplicar um 

percentual maior. A Vereadora Beti disse que os servidores da Secretaria 

Municipal de Saúde se dedicam muito e lá estão para auxiliar da melhor 

forma possível. A respeito dos medicamentos comentou que o controle é 

feito de forma rigorosa pois, na prestação de contas, os números precisam 

fechar. Na seqüência o Presidente apresentou a seguinte pauta para a 

Ordem do dia: - Projetos de Lei de número 002 a 004/2010; e, 

Requerimentos do 004 a 011/2010. Colocada em discussão e votação, 

aprovada por unanimidade. Ordem do dia - Projeto de Lei de número 

002/2010, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de 

Cooperação com a Empresa Adriano Fávero Bassan – Instituto Educacional 

Dimensão, para os fins que especifica e dá outras providências”. Lido, 

colocado em discussão, o Vereador Ronaldo disse que a Professora Sirlei, 

do Instituto Dimensão, fazia-se presente afim de prestar esclarecimentos e 

dirimir dúvidas a respeito do Projeto em questão. O Presidente pediu aos 

Vereador que avaliassem bem o Projeto e propôs que a representante do 

Instituto Educacional Dimensão, Professora Sirlei, participasse da Sessão. 



Colocada o Proposição em votação, reprovada por cinco (05) votos a três 

(03), sendo estes dos Vereadores do PDT. O Vereador Leones disse ter 

recebido novas informações sobre o referido projeto, e que, de imediato, 

não teria condições de formular questões a Professora. Salientou também 

que no momento em que o Executivo reuniu-se com o Instituto, os 

Vereadores sequer foram convidados a participar da reunião afim de se ter 

subsídios e informações mais sólidas sobre o assunto. O vereador Luiz 

Paulo lembrou que se o Projeto não chegou em tempo hábil,  não é culpa 

do Legislativo e os Vereadores tem o direito e responsabilidade de buscar 

todas as informações antes de votá-lo. Salientou que o Município deveria 

contratar professores daqui e disponibilizar o EJA para a população. O 

Projeto foi, ainda, amplamente debatido e ao final o Vereador Leones fez 

Proposição para que o mesmo permanecesse em estudo, sendo aprovado 

por cinco (05) votos contra três (03), sendo contrários, os Vereadores do 

PDT. – Projeto de Lei 003/2010, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a efetuar despesas com promoção e divulgação da Trigésima 

Oitava (38) edição do Rodeio Crioulo Estadual, como parte das 

comemorações do Qüinquagésimo Primeiro (51) aniversário do 

Município”. Lido e, após alguns debates, a Comissão de Justiça, Finanças e 

Orçamento emitiu Parecer favorável ao Projeto. Colocado o Projeto de Lei 

003/2010, juntamente com o seu Parecer, em votação, aprovados 

integralmente e por unanimidade. – Projeto de Lei número 004/2010, que 

“Altera Artigo Quarto da Lei Municipal 2025, de 06 de agosto de 2009”. 

Lido, colocado em discussão, o Vereador Ronaldo informou que vão ser 

implantados os três (03) ESF para diminuir custos, como por exemplo, na 

seleção dos agentes comunitários, que ao invés de três, será feita apenas 

uma. O Vereador Vilson lembro que o Vereador Ronaldo , quando era 

Secretário de Saúde, falou que era um risco muito grande implantar os três 

ESF, e que seria implantado somente um (01) para ver como iria funcionar. 

Com relação a contratação dos Agentes Comunitários, Vilson entende que 

a mesma deve se fazer através de Concurso Público, conforme recomendou 

o Ministério Público, e fez Proposição para que o Projeto permanecesse em 

estudo. O Vereador Leones disse que a implantação do ESF demorou dez 

(10) anos, e, uns dias a mais, para que se estude melhor o Projeto, não farão 

diferença, e, discordou da afirmação do Secretário da Saúde de que faltam 

profissionais na área da saúde. O vereador Cleber salientou que o Concurso 

Público é a forma mais legal para contratar as pessoas que irão trabalhar 



nos ESF. A Vereadora Beti disse que existem profissionais disponíveis, 

sim, mas o Município deve avaliar bem o médico que está contratando. 

Quanto a realização de Concurso Público para médico, acredita que devido 

ao baixo salário, não haveriam interessados. O Vereador Luiz Paulo 

lembrou que o Executivo propôs a remuneração dos médicos ao apresentar 

o Projeto de Lei 072/2009 e faltou avaliar melhor este assunto. Colocada o 

Proposição do Vereador Vilson em votação, aprovada por cinco (05) votos 

contra três (03), sendo estes dos Vereadores do PDT. – Requerimento 

004/2010, “solicitando ao Prefeito Municipal a reforma do Pontilhão 

localizado próximo a residência do Sr. Emílio Guerini”; - Requerimento 

005/2010, que “requer a construção de três (03) bueiros na estrada que 

inicia no portão de ferro e vai até a comunidade de Adão Elias”; - 

Requerimento 006/2010, “solicitando para que seja concedido um auxílio 

financeiro e/ou materiais de construção para a Linha Quinta Roman”; - 

Requerimento 007/2010, “solicitando ao executivo que credencie o 

Município no Instituto Geral de perícias para oferecer à população o 

serviço de confecção das Carteiras de Identidade”; - Requerimento 

008/2010, “solicitando a renovação de contrato com a Sra. Denise Siqueira 

para a destinação dos resíduos sólidos, bem como a remoção do resíduo 

sujo”; - Requerimento 009/2010, “solicitando que a municipalidade recolha 

os resíduos sólidos nas comunidades do interior e as destine a Sra. Denise 

Siqueira”; - Requerimento 010/2010, que “solicita a reabertura do bueiro na 

estrada que liga a propriedade do Sr. Gilson Menin, bem como a prestação 

de serviço – horas máquinas gratuitas”; - Requerimento 011/2010, que 

“solicita a abertura da rua Alexandre Bombonatto”. Todos os 

Requerimentos são de autoria dos Vereadores do PMDB, PP e PT, sendo 

que o Vereador Leones retirou o Requerimento 004/2010, tendo em vista 

que, após a apresentação do mesmo, a obra foi realizada pelo Executivo. Os 

Requerimentos foram colocados em discussão e votação, e, ambos tiveram 

aprovação unânime. A seguir o Vereador Luiz Paulo salientou a 

importância e a necessidade de serem criadas na Câmara de Vereadores as 

Comissões para tratar de assuntos relacionados a Saúde e Agricultura. O 

Vereador Leones propôs, também, a criação da Comissão de Saúde. Nada 

mais havendo para ser registrado, às vinte e duas (22) horas o Presidente 

declarou encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após 

lida, discutida e colocada em votação, será devidamente assinada. Em 

tempo, o Vereador Luiz Paulo sugeriu, também, a criação da Comissão da 



Educação na Câmara de Vereadores., Também, com relação ao 

questionamento do Vereador Vilson Cichelero, a respeito dos índices 

aplicados na Saúde, falou que no Primeiro Trimestre foram aplicados treze 

por cento (13%), e também estava pelo Contador do Município. 

 
    

 

 

 

      APROVADA EM ÚNICA VOTAÇÃO 

POR UNANIMIDADE 

SALA DAS SESSÕES, em 23 de fevereiro de 2010 
 

   

RENI GUERINI MAIA 

Presidente da Câmara Municipal 
 


