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             ATA Nº 006/2012 

Aos vinte (20) 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 as Atas de nº 004 e 005/2012,  

respectivamente da Sessão Ordinária realizada no dia seis (06) e da Sessão Solene realizada no 

dia dez (10) de março de dois mil e doze (2012), em votação, sendo  aprovadas  integralmente e 

por unanimidade. O Vereador Marildo 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 015, 016, 

018, 019, 020 e 021/2012; - Projeto Lei  nº 001e 002/2012, de origem Legislativa; e, - 

Requerimento nº 008/2012. Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por 

unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 015/2012, que “Dispõe sobre a concessão de 

reajuste salarial aos Servidores do quadro de pessoal do Município de Arvorezinha e dá outras 

providências” ; - Projeto de Lei nº 001/2012, de origem do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre 

a concessão de reajuste salarial aos Servidores do quadro de pessoal da Câmara de Vereadores 

de Arvorezinha e dá outras providências”, e - Projeto de Lei nº 002/2012, de origem do Poder 

Legislativo, que “Dispõe sobre a concessão de reajuste nos subsídios dos Vereadores, Prefeito, 

Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Arvorezinha e dá outras providências.” Colocados em 

discussão, os projetos foram amplamente debatidos pelos Vereadores e a seguir a Comissão de 

Justiça, Finanças e Orçamento emitiu pareceres favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres 

e os Projetos de Leis nº 015, 001 e 002/2012 em votação, aprovados integralmente e por 

unanimidade. - Projeto de Lei nº 016/2012, que “Altera a Lei Municipal 1243/1998 e dá outras 

providências.” Colocado em discussão, o Vereador Reni informou que aumentará a carga 

horária de alguns servidores, assim como sua remuneração. Em consequência diminuirá o 

número de horas extras pagas pelo Executivo. O Vereador Luiz Paulo disse que conforme 

informações recebidas de membros do sindicato dos Servidores, haverá uma economia de 

aproximadamente cinquenta por cento nas horas extras. O Vereador Adilson parabenizou o 

sindicato dos servidores pelo ótimo trabalho realizado e parabenizou também o Prefeito por ter 

recuperado o poder aquisitivo do salário dos servidores. O Vereador Nestor endoçou as palavras 

do Vereador Adilson, e lembrou que em 1993 o PDT criou um programa para valorizar os 

servidores públicos municipais.  A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer 

favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 016/2012 em votação, aprovados 

integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 018/2012, que “Autoriza a abertura de 

crédito suplementar que especifica.”  Colocado em discussão e após alguns debates, a Comissão 

de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o 

Projeto de Lei nº 018/2012 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto 

de Lei nº 019/2012, que “Autoriza o Executivo Municipal receber em doação área de terra que 
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especifica e dá outras providências.” Após alguns debates, a Comissão de Justiça, Finanças e 

Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 

019/2012 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 

020/2012, que “Dispõe sobre a criação de cargo no âmbito do Poder Executivo e dá outras 

providências.” Colocado em discussão, o Vereador Reni salientou a importância de ter mais um 

profissional na área agrícola, que vem somar positivamente para o setor, já que é a base da nossa 

economia. O Vereador Cleber destacou que esse servidor vai atender a Cooperativa dos 

Fruticultores do Alto do Taquari e buscar impulsionar a fruticultura em nosso Município. O 

Vereador Vilson disse que  o servidor atuará no gerenciamento da cooperativa, buscando 

agregar mais valor aos produtos dos agricultores. O Vereador Luiz Paulo disse que entende que 

a fruticultura é uma boa alternativa para as pequenas propriedades rurais e destacou a 

propriedade da família Guarda, que é uma referência em fruticultura. O Vereador Adilson disse 

que será importante o assessoramento que este novo profissional vai dar aos agricultores do 

nosso Município. O Vereador Nestor salientou a competência do novo técnico agrícola Rafael 

Gallon e a cooperativa está de parabéns pela escolha. O Vereador Leones disse que as coisas 

funcionam quando há diálogo e lembrou que juntamente com o Vereador Adriano esteve no 

gabinete do Prefeito onde trataram sobre a contratação do técnico agrícola e hoje está se 

tornando realidade, com a participação direta da Câmara de Vereadores. Também destacou o 

trabalho desenvolvido pelo presidente da Cooperfat, do Senhor Angelo Viega e do Vereador 

Cleber. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. 

Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 020/2012 em votação, aprovados integralmente e por 

unanimidade. - Projeto de Lei nº 021/2012, que “Autoriza a abertura de crédito especial para 

fins que especifica”. Este projeto foi amplamente debatido pelos Vereadores e por Proposição 

do Vereador Adilson, aprovada por quatro (04) votos contra três (03) e uma abstenção do 

Vereador Luiz Paulo, sendo que os votos contrários foram dos Vereadores do PP e PT, o Projeto 

de Lei nº 021/2012 permaneceu em estudo. - Requerimento nº 008/2012, que solicita ao Prefeito 

Municipal a melhora na sinalização de que é proibido entrar na Rua Osvaldo Aranha através da 

Rua Celeste Fornari, já que a quadra em frente a Escola Felipe Roman Ros tem sentido único. 

Solicita ainda a pintura das faixas de segurança em frente a referida escola, tendo em vista que o 

ano letivo já começou a ainda não foi providenciada a pintura das mesmas. Colocado em 

discussão, o Vereador Marildo disse que o local não está bem sinalizado, além de ser necessária 

a pintura das faixas de segurança. O Vereador Luiz Paulo disse que o Prefeito deve olhar melhor 

a questão das faixas de segurança, que tem o objetivo de dar maior segurança aos pedestres. 

Colocado o Requerimento nº 008/2012 em votação, aprovado por unanimidade. A seguir 

passou-se ao Grande Expediente: O Vereador Marildo comentou a Sessão Solene em 

homenagem as mulheres, parabenizando a todos pela organização do evento. Sobre a 

inauguração do asfalto no Bairro e o comentário que o Prefeito fez, dizendo que economizou 

dois milhões de reais para fazer as obras, salientou que isso representa aproximadamente a 

receita de apenas um mês dos quarenta e oito do seu mandato, o que é muito pouco. O Vereador 

Nestor lembrou que ajudou a criar a Secretaria de Agricultura no nosso Município, com muitas 

dificuldades e sem orçamento no início, onde foi contratado o primeiro técnico agrícola, e  hoje 
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está aí uma Secretaria bem estruturada e agora mais um técnico está sendo contratado. Com 

relação aos números apresentados pelo Vereador Marildo, disse que o importante não é onde ou 

como foi economizado, mas sim as obras construídas e que são visíveis à todos e parabenizou o 

Prefeito pelas mesmas. O Vereador Adilson salientou que nosso Município tem muitas obras em 

andamento. Disse que o Vereador Marildo considerou que foi feito pouco, mas salientou que o 

PDT fez muito mais obras do que o partido do referido Vereador e em cada canto da nossa 

cidade existe uma obra com a marca do PDT. Destacou que nenhuma outra administração 

recuperou tanto as perdas salariais dos servidores municipais. O Vereador Vilson lembrou que o 

ex-prefeito Sergio Velere foi o único prefeito do Brasil condenado por não licitar. Disse que foi 

feita uma licitação para conserto de uma motoniveladora ao custo de oitenta e sete mil reais, 

enquanto que a própria máquina não vale trinta mil reais. Disse que foi aberta licitação para 

consertar uma retroescavadeira que não necessita de reforma e disse que vai fiscalizar isso. 

Lembrou que buscou juntamente com o Vereador Marildo e em nome do PP, uma Academia da 

Saúde para o nosso Município, através da Senadora  Ana Amélia, pedido este que está bem 

encaminhado, mas já tem outras pessoas dizendo que vão trazer a Academia. Disse que nos 

próximos dias o Deputado Jerônimo estará enviando a documentação relativa a filantropia da 

APAE, resultado da viagem á Brasília, assim como o Ginásio para o Bairro Scorsatto. Disse que 

todos os pedidos feitos em Brasília foram em nome do PP de Arvorezinha, que deixou marcas 

em Arvorezinha e o que o povo tem saudade e salientou que em um ano daria para fazer as 

obras que o PDT demorou quatro prá fazer. O Vereador Reni disse que esteve no setor de 

engenharia da prefeitura para verificar o projeto de canalização da rede de esgoto no Bairro 

Moinho. Informou que o Deputado Danrlei irá disponibilizar uma emenda parlamentar no valor 

de duzentos e cinquenta mil reais para o nosso Município, para ser investido na área do esporte e 

em breve será anunciado qual a comunidade que será beneficiada. O Vereador Cleber disse que 

fica difícil fazer comparação entre governos que passaram, já que o PDT está há muito tempo 

administrando o nosso Município. Informou que até o momento o Departamento de 

Infraestrutura da Secretaria de Desenvolvimento Rural não recebeu a documentação do 

executivo municipal, que é necessária para dar prosseguimento ao convênio para perfurar poços 

artesianos em diversas comunidades.  Outra questão que preocupa é a reforma do pavilhão que 

vai ser utilizado pela Cooperfat, que aguarda as obras para iniciar as atividades. Informou que 

conforme lei já aprovada os servidores públicos tem o direito de escolher em qual banco quer 

receber seus salários. Comentou sobre o último concurso público realizado pelo Executivo 

Municipal e que devido aos muitos  problemas encontrados  o Juiz emitiu liminar suspendendo 

novas nomeações. Salientou que a Ervateira Sassi solicitou ao Executivo pavimentação da 

estrada em frente a ervateira e se a obra não for realizada a empresa poderá transferir o 

empacotamento para o município de Itapuca e lembrou que a administração municipal não quis 

ser parceira de uma indústria de laticínios que irá se instalar no referido Município. O Vereador 

Luiz Paulo disse que o Vereador Reni conseguiu junto ao Deputado do PSD duzentos e 

cinquenta mil reais e se não tivesse fundado o partido esse dinheiro não viria para Arvorezinha. 

Informou que reivindicou o mesmo valor junto ao Deputado Marchezan, que está bem 

encaminhado  e que será investido na área da agricultura para adquirir uma retroescavadeira, 
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que foi reivindicada pelo CMDR. Salientou que nesta Legislatura os Vereadores conseguiram 

recursos de emendas parlamentares que chegam próximos a dois milhões reais, resgatando com 

isso a imagem do Poder Legislativo e demonstrando para a população o trabalho que vem sendo 

desenvolvido. Disse que buscou saber e vai se empenhar para que os recursos para a 

comunidade de Linha São Roque sejam liberados, assim como para que o pagamento do 

caminhão e da ensiladeira adquiridos pela municipalidade, com recursos do Ministério da 

Agricultura. Disse que o Deputado Vilson Covatti declarou que Arvorezinha é a cidade mais 

bonita do Brasil e como o nosso Município é um polo ervateiro, quer fazer aqui um seminário 

sobre erva mate, já que ele é integrante da Frente Parlamentar de Ecologia. O Presidente 

comentou a inauguração do asfalto no Bairro Nossa Senhora das Graças e salientou a 

participação dos Vereadores naquela obra e que quem ganhou com isso foi a população. 

Parabenizou o Vereador Cleber pela sua grande atuação frente ao Legislativo Municipal. 

Comentou sobre matéria divulgada na revista Época sobre as modalidades de corrupção 

existentes no Brasil. Disse que a corrupção é demasiada no nosso País, pois todos os dias vemos 

reportagens na mídia divulgando falcatruas e destacou que sua atuação como Vereador será 

sempre de tentar coibir isso. 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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