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             ATA Nº 004/2012 

Aos seis (06) dias do mês de março de dois mil e doze (2012), 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 Vereadores para uma 

Sessão Ordinária. O Presidente da Mesa Diretora, Vereador Leones Ultramari, assumiu a 

direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Luiz Paulo Fontana, Henrique de 

Lima Santos, Adilson Borges da Silva, Nestor Pompermaier, Reni Guerini Maia, Cleber 

Schuster, Marildo Guerini, Vilson Cichelero e Leones Ultramari. Havendo quorum  regimental, 

o Presidente declarou aberta a Sessão e imediatamente colocou a Ata de nº 003/2012,  da Sessão 

Ordinária realizada no dia vinte e dois (22) de fevereiro de dois mil e doze (2012), em votação, 

sendo  aprovada  integralmente e por unanimidade. O Vereador Luiz Paulo fez a leitura de um 

trecho da Bíblia. O Presidente nomeou o Vereador Reni para integrar como Membro na 

Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento durante a ausência do titular, Vereador Adriano 

Guarnieri. A seguir o Presidente apresentou a seguinte pauta para a Ordem do Dia: - Prestação 

de Contas da Secretaria da Saúde referente ao Quarto Trimestre de 2011; - Projetos de Leis nº 

008, 013 e 014/2012; - Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2012; - Requerimentos nº 005, 006 

e 007/2012; - Solicitações de Licença para viagem à Brasília; e – Prestação de Contas do 

Prefeito Municipal referente aos exercícios de 2002 e 2003. Colocada a ordem do dia em 

discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: - Prestação de Contas da 

Secretaria Municipal da Saúde referente ao Quarto Trimestre de 2011. O Presidente convidou a 

Secretária Municipal da Saúde, Vereadora Elisabete de Mello Musselin, para fazer parte da 

Mesa. Colocada a Prestação de Contas em votação, o Vereador Luiz Paulo solicitou 

informações sobre a implantação dos ESFs e com relação aos medicamentos de uso contínuo, 

exceto os determinados pela justiça. A Secretária informou que estavam com dificuldades de 

encontrar um médico, mas que foi acertada a contratação da Doutora Carla e nos próximos dias 

chamarão as agentes de saúde e a Coordenadoria de Saúde irá definir onde os três ESFs irão 

funcionar. Com relação aos medicamentos, disse que são adquiridos através do pregão 

presencial e alguns não são cotados os preços e por isso a secretaria não consegue adquiri-los. 

Com a contratação de um farmacêutico alguns medicamentos poderão ser adquiridos 

novamente. O Vereador Cleber disse que recebeu informação de que algumas pessoas são 

autorizadas pela secretaria da saúde para retirarem o medicamento na farmácia do hospital. Com 

relação ao Projeto de Lei nº 009/2012, que concede incentivo de cinqüenta mil reais, onde serão 

utilizados esses recursos. A Secretária informou que são alguns medicamentos que a Secretaria 

não conseguiu adquirir mas que por força judicial são obrigados a fornecer. Com relação ao 

auxílio para o Hospital, disse que o Presidente daquela entidade irá prestar informações a 

respeito, mas o Município repassa serviços para serem feitos pelo Hospital. O Presidente disse 

que será agendada uma reunião com o Prefeito e o Presidente do Hospital onde serão tratados 

diversos assuntos sobre saúde do nosso Município e posteriormente realizar uma audiência 

pública sobre o assunto. - Projeto de Lei nº 008/2012, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a transferir incentivo autorizado pela Lei Municipal nº 1767, de 24 de outubro de 

2005 e dá outras providências.” Foi apresentada por todos os Vereadores a Emenda Aditiva nº 
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001, ao artigo Segundo do Projeto de Lei nº 008/2012, conforme segue: Fica acrescentado ao 

Artigo 2º do Projeto de Lei nº 008/2012 o Parágrafo Primeiro, Parágrafo Segundo e Parágrafo 

Terceiro com as seguintes redações: Parágrafo Primeiro – A empresa sucessora, Vier Indústria e 

Comércio do Mate LTDA, na forma do estabelecido no Código Civil Brasileiro, assume perante 

o Poder Público Municipal todas as obrigações da empresa sucedida. Parágrafo Segundo – O 

prazo de dez (10) anos previsto no § 1º da Lei Municipal nº 1767/2005, deverá ser cumprido 

integralmente pela empresa sucessora Vier Indústria e Comércio do Mate LTDA, iniciando o 

referido prazo a partir da publicação da presente Lei. Parágrafo Terceiro – A empresa sucessora, 

ao final de 120 (cento e vinte) dias, no prazo de 30 (trinta) dias, deverá comprovar, 

documentalmente, um mínimo de quarenta (40) empregos e a partir de 2014 deverá comprovar 

no mínimo cinquenta (50) empregos. No caso do descumprimento desse Parágrafo, a empresa 

Vier Indústria e Comércio do Mate LTDA deverá pagar mensalmente ao Município o valor de 

um salário mínimo nacional vigente para cada emprego não comprovado”. Colocado em 

discussão,  

 

- Projeto de Lei nº 013/2012, que “Revoga a Lei 2293, de 23 de fevereiro de 2012.” Colocado 

em discussão, o Vereador Reni disse que a municipalidade não efetivará o convênio, mas sim 

será o promotor do evento. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer 

favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 013/2012 em votação, aprovados 

integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 014/2012, que “Altera artigo 2º da Lei 

Municipal 2052, de 19 de novembro de 2009 e dá outras providências.” Colocado em discussão, 

o Vereador Reni informou que cada Conselheiro do CMDR receberá um valor para participar 

das reuniões do Conselho, com o objetivo de ressarcir suas despesas. O Vereador Luiz Paulo 

disse que os valores sugeridos pelos conselheiros era cinqüenta reais e não sabe por que veio 

mais baixo e ressaltou a importância da agricultura do nosso Município e a necessidade de 

incentivá-la. O Vereador Adilson disse que acredita que os quarenta reais são suficientes para 

ressarcir as despesas dos conselheiros. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu 

parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 014/2012 em votação, 

aprovados integralmente e por unanimidade. – Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2012, de 

autoria do Presidente, que “Abre 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 001/2012 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. – 

Solicitação de Licença para viajar à Brasília de 12 a 16 de março de 2012 do Vereador Reni e de 

12 a 19 de março de 2012 do Vereador Luiz Paulo. Colocada em discussão e votação, aprovadas 

por unanimidade. Em seguida o Presidente comunicou a Comissão de Justiça, Finanças e 

Orçamento que as Prestações de Contas do Prefeito Municipal referentes aos exercícios de 2002 

e 2003 estão a disposição para serem analisadas e para que seja emitido o Parecer dentro do 

prazo estabelecido pelo Regimento Interno da Casa. - Requerimento nº 005/2012, de autoria do 

Vereador Luiz Paulo,  que solicita ao Prefeito Municipal a reforma do calçamento na Rua Luiz 

João Marin, na quadra localizada entre a Av. Getúlio Vargas e a Rua Daltro Filho,  tendo em 

vista que o calçamento está em péssimas condições, dificultando a passagem de veículos. 
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Colocado em discussão, o Vereador Luiz Paulo disse que realmente a quadra está em mau 

estado de conservação dificultando a passagem de veículos e necessita de reparos. Colocado o 

Requerimento nº 005/2012 em votação, aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 

006/2012, de autoria do PT, PP e PMDB solicitamos seja fornecido a esta Casa Legislativa, 

dentro dos prazos vigentes previstos no artigo 127 da Lei Orgânica Municipal e 37 da 

Constituição Federal, o que segue: 1 - Cópia do (s) contrato (s) com a (s) empresa (s) que 

prestaram serviços ao Município, com máquinas pesadas, nos anos de 2010 e 2011, assim como 

o relatório dos serviços realizados por essa (s) empresa (s), com descrição do serviço prestado, 

horas trabalhadas, data do serviço e valor pago; 2 – Cópia do contrato com a empresa que está 

realizando a obra de pavimentação asfáltica na Av. Barão do Rio Branco, assim como o 

Memorial Descritivo e a Planilha Orçamentária da referida obra. Colocado em discussão, o 

Vereador Cleber disse que é função do Vereador fiscalizar os atos públicos e por isso está solicitando as 

informações. Lembrou que não receberam do Executivo diversas informações requeridas. 

Colocado o Requerimento nº 006/2012 em votação, aprovado por unanimidade. - Requerimento 

nº 007/2012, de autoria dos Vereadores do PP, PT e PMDB,  solicitando ao Executivo seja 

providenciada substituição da identificação na fachada do antigo prédio da Prefeitura Municipal, 

onde está escrito Prefeitura Municipal, e passe a identificar corretamente o que funciona no 

local, ou seja, o Centro Municipal de Cultura. Colocado em discussão, o Vereador Vilson disse 

que é necessário identificar corretamente o prédio público para que as pessoas saibam o que 

realmente funciona no local. Colocado o Requerimento nº 007/2012 em votação, aprovado por 

unanimidade. A seguir o Presidente comunicou as licitações abertas pelo Executivo Municipal. 

Após, passou-se ao Grande Expediente: O Vereador Nestor disse que juntamente com alguns 

representantes da Linha São Lourenço estiveram em audiência com o Prefeito e já que o DAER 

não tomou  providências com relação a sinalização na RS 332, no acesso a comunidade de 

Cinco Voltas, o Prefeito se comprometeu em fazer algumas alterações no acesso. Destacou as 

inúmeras obras públicas do Executivo Municipal que estão em andamento no nosso Município. 

O Vereador Cleber disse que esteve em audiência com o Prefeito, juntamente com os 

Vereadores Marildo e Leones sobre a abertura de poços artesianos em diversas comunidades do 

interior, através do Governo Estadual e em parceria com o Município. Convidou os Vereadores 

e interessadas para participar de uma reunião dia doze na Escola Felipe Roman Ros, onde será 

tratado sobre a implantação do EJA. Comunicou que abriu o concurso público da Caixa 

Econômica Federal. Solicitou empenho do executivo municipal para agilizar o projeto para 

construção a quadra de esportes coberta no Bairro Nossa Senhora das Graças, com recursos de 

uma emenda do Senador Paim. O Vereador Reni disse que em reunião com o Prefeito foi 

comunicado que em breve será dado início a canalização da rede de esgoto no Bairro Moinho, 

obra aguardada há muito tempo pelos moradores. O Vereador Marildo comentou o Projeto de 

Lei nº 008/2012 e lembrou que em 2011 esteve na Ervateira Vison, juntamente com uma 

comissão da sua comunidade, solicitar patrocínio a referida empresa e para sua surpresa 

receberam a resposta que não comercializavam erva na região e não tinham interesse em 

divulgar o produto. Disse que espera que agora os novos proprietários mudem essa mentalidade. 

O Vereador Adilson salientou as diversas obras em andamento em nosso Município, 

http://www.camaraarvorezinha.com.br/
mailto:camaraarvore@razaoinfo.com.br


  
                                      CCÂÂMMAARRAA  MM  UU  NN  II  CC  II  PP  AA  LL    DD  EE    VVEERREEAADDOORREESS  DDEE  AARR  VV  OO  RR  EE  ZZ  II  NN  HH  AA  

  
                ““AArrvvoorreezziinnhhaa,,  CCaappiittaall  NNaacciioonnaall  ddaa  EErrvvaa--MMaattee  ee  ddoo  MMeellhhoorr  CChhiimmaarrrrããoo”” 

 

 

 

 

Rua Agromate, 645, centro, Arvorezinha – RS – Fone: (51) 3772-2365 – Fax: (51) 3772-2352 – CEP: 95995-000 

www.camaraarvorezinha.com.br - E-mail: camaraarvore@viavale.com.br  -   “Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas.” 

principalmente no seu Bairro. Informou que esteve representando a Câmara na abertura do 

Rodeio e salientou a importância do tradicionalismo e parabenizou a empresa Gaúcha da Serra 

pelo lançamento da erva com o selo do MTG. O Vereador Luiz Paulo parabenizou o Presidente 

e o Assessor Jurídico Paulo Gazolla por terem encontrado uma saída para os Vereadores  

poderem votar o Projeto de Lei nº 008/2012 sem prejudicar ninguém e também resguardando o 

nosso Município. Comentou sobre o Rodeio e o lançamento da erva mate Gaúcha da Serra, em 

parceria com o MTG. Informou que representou o nosso Município na Expodireto, onde 

estavam diversos políticos do nosso Estado e Governo Federal. Com relação a viagem à 

Brasília, vai trabalhar para buscar recursos para beneficiar a nossa população. O Vereador 

Vilson comentou sobre sua viagem a Brasília, dizendo que consegui recursos para o nosso 

Município, além de buscar a condição de filantropia da APAE, que vai trazer benefícios aquela 

entidade. Comunicou que o Bairro Scorsatto será beneficiado com uma verba para construção de 

um Ginásio de Esportes. Com relação a Emenda Popular para canalização da água em algumas 

comunidades, disse que juntamente com o Vereador Marildo solicitaram a agilização da 

liberação da emenda. Lembrou que em 2009 as Prestações de Contas do Prefeito Municipal 

referente aos exercícios e 2002 e 2003 foram colocadas em votação sem atender o disposto no 

Regimento Interno e os Vereadores do PP, PT e PMDB contestaram na justiça a anulação da 

votação e foram atendidos pela justiça, tanto é que o Presidente colocou as mesmas a disposição 

da Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento para que emita seu Parecer. O Presidente 

comunicou que esteve representando a Câmara na assembléia do Sicredi e lhe chamou a atenção 

a prestação de contas transparente apresentada por aquela cooperativa a seus associados, 

enquanto que o Executivo Municipal ainda não apresentou  a prestação de contas da última 

Femate. Disse que esteve lendo o blog do Jornalista Políbio Braga que relata os fatos 

acontecidos no Natal Luz de Gramado e as conseqüências geradas pela intervenção do Promotor 

Max Guazzelli.  Nada mais havendo para ser registrado, às dezoito (18) horas e quarenta (40) 

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

discutida e colocada em votação, será devidamente assinada. 
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