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             ATA Nº 009/2012 

Aos dezessete (17) dias do mês de abril 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, Adriano 

Guarnieri, Elisabete de Mello Musselin, Ronaldo Minusculli, 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 007 e 008/2012,  

respectivamente das Sessões Ordinária e Extraordinária realizadas no dia três (03) e nove (09) 

de abril de dois mil e doze (2012), em votação, sendo  aprovadas  integralmente e por 

unanimidade. A Vereadora Elisabete 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 024, 027, 028, 029 e 

030/2012;   - Requerimento  nº 009/2012; e, - Pedido de Licença para viagem a Santa Catarina e 

Paraná. Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do 

Dia: - Projeto de Lei nº 024/2012, que “Autoriza abertura de crédito suplementar que 

especifica.” Colocado em discussão, o projeto foi amplamente debatido e a seguir a Comissão 

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

Projeto de Lei nº 024/2012 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto 

de Lei nº 027/2012, que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar Contrato de caráter temporário, 

na Função de Agente Comunitário de Saúde, para atender necessidades da Administração de 

Municipal.” Colocado em discussão, o Vereador Reni salientou que a Agente de Saúde está em 

licença maternidade e o Executivo pretende contratar emergencialmente uma nova servidora, 

utilizando como critério o próprio concurso público, para dar continuidade ao trabalho na área 

onde a servidora em licença atuava. O Vereador Cleber lembrou que estamos em um período 

eleitoral, onde muitas coisas são vedadas, inclusive a contratação de servidores. Disse que 

entende que seria melhor a servidora Sílvia iniciar o trabalho, pois acredita que encontrará 

dificuldades daqui a seis meses, quando assumirá definitivamente o cargo. Diante disso, fez 

Proposição para que o Projeto de Lei nº 027/2012 permaneça em estudo para melhor avaliá-lo, 

caso contrário não está em condições de votá-lo. O Vereador Luiz Paulo disse que tem algumas 

dúvidas com relação ao projeto e vai esperar os demais colegas se manifestarem. A Vereadora 

Elisabete disse que é muito importante que o trabalho seja iniciado nesta área para não ficar 

atrasado, já que agora será feito o cadastramento das famílias, que serão prejudicadas se não 

houver uma Agente de Saúde atuando. O Vereador Ronaldo informou que para o contrato 

emergencial será chamada a pessoa melhor classificada no concurso, após as vinte e quatro já 

chamadas. Disseque se o projeto não for aprovado acabará comprometendo a área de atuação da 

agente de saúde. O Presidente disse que as vinte e quatro agentes de saúde receberam 

treinamento, mas a vigésima quinta recebeu treinamento ? Existe uma dúvida. E se recebeu, 

porque o seu nome não consta no projeto. Em resumo, é preciso esclarecer algumas dúvidas. O 

Vereador Vilson disse que é preciso verificar a legalidade do projeto, além de existirem muitas 

dúvidas que necessitam de esclarecimentos. O Vereador Marildo disse que realmente existem 
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muitas dúvidas acerca do projeto, como por exemplo, o tempo do afastamento da servidora. O 

Projeto foi ainda amplamente debatido pelos Vereadores e ao final a Proposição do Vereador 

Cleber foi colocada em votação, sendo reprovada por cinco (05) votos contra três (03), sendo 

estes dos Vereadores do PT e PP. A seguir a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu 

parecer favorável ao projeto, sendo que os Vereadores Cleber e Vilson se abstiveram de emitir 

parecer. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 027/2012 em votação, aprovados por cinco 

(05) votos, sendo que os Vereadores Vilson, Marildo e Cleber abstiveram-se de votar. O 

Vereador Cleber justificou sua posição dizendo que questiona a legalidade da contratação de 

servidores nesse período, além de não ter informações suficientes para votar o mesmo. - Projeto 

de Lei nº 028/2012, que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com a 

AMTURVALES – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE TURISMO DA REGIÃO DOS 

VALES e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador Reni disse que é 

importante o nosso Município fazer parte da Associação. O Vereador Vilson disse que o valor 

de quatro mil reais poderia ser investido em outras áreas importantes do nosso Município, como 

na saúde, pois não viu resultados dessa Amturvales. Salientou que a Secretaria de Cultura e 

Turismo deveria ser melhor identificada, já que no prédio ainda está escrito Prefeitura 

Municipal, e até mesmo dar uma melhor assistência ao turista. O Vereador Cleber lembrou que 

o site do Executivo Municipal está desatualizado. Disse que o município deve cobrar mais dos 

prestadores de serviços, para que produzam resultados, e mantém sua posição contrária a este 

convênio. O Vereador Ronaldo salientou que o Presidente da AMTURVALES é de Anta Gorda 

e vem desempenhando um bom trabalho, que vai dar resultado daqui há alguns anos, pois antes 

é necessário planejar e investir nessa área buscando uma boa estrutura para receber os turistas. O 

Vereador Marildo destacou que até hoje não viu resultado desse convênio. A Comissão de 

Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer contrário ao projeto, sendo que o Vereador 

Adriano é de parecer favorável. Colocado o Parecer em votação, reprovado por cinco (05) votos 

contra três (03). Colocado o Projeto de Lei nº 028/2012 em votação, aprovado por cinco (05) 

votos contra três (03), sendo que os votos contrários ao Projeto e favoráveis ao Parecer foram 

dos Vereadores Vilson, Marildo e Cleber. - Projeto de Lei nº 029/2012, que “Autoriza abertura 

de crédito especial para fins que especifica”, e, - Projeto de Lei nº 030/2012, que “Autoriza 

abertura de crédito suplementar que especifica.” Colocados em discussão, os projetos foram 

amplamente debatidos e a seguir a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu pareceres 

favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 029 e 030/2012 em 

votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Requerimento nº 009/2012, de autoria 

dos Vereadores do PP, PT e PMDB, que solicita ao Prefeito Municipal que informe a esta Casa 

Legislativa, em conformidade com o Art. 123 do Regimento Interno do Legislativo Municipal e 

Art. 127 da Lei Orgânica Municipal, o nome de todos os servidores públicos municipais - 

efetivos,  cargos de confiança, contratados, etc. - lotados no Executivo Municipal, especificando 

o cargo que ocupa, os seus vencimentos e a Secretaria em que está lotado. Colocado em 

discussão, o Vereador Marildo disse que é um simples pedido de informações e solicitou a 

aprovação do requerimento. Colocado o Requerimento nº 009/2012 em votação, aprovado por 

unanimidade. - Pedido de licença para viagem a Santa Catarina e Paraná por um período de três 
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(03) dias no mês de abril ou no mês de maio de 2012, solicitado pelo Vereador Luiz Paulo 

Fontana, com o objetivo de participar de eventos que apresentam modernidades e o que está 

acontecendo de melhor na avicultura em termos de instalação e tecnologias. Colocado em 

discussão, o Vereador Luiz Paulo disse que foi convidado pelas empresas BRF e Sadia para 

participar de eventos relacionados a avicultura, já que faz parte da comissão permanente de 

agricultura e é membro do CMDR,  e destacou a importância do setor avícola para nosso 

Município. Colocada a solicitação do Vereador Luiz Paulo em votação, aprovada por 

unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente: O Vereador Ronaldo comentou a 

aprovação da Emenda Constitucional nº 063, que trata sobre a possibilidade dos pequenos 

produtores rurais participarem das licitações  de merenda escolar  através do talão de produtor 

rural. O Vereador Reni destacou que todos os projetos que estavam na ordem do dia foram 

aprovados e demonstra a parceria da Câmara de Vereadores, que tem o objetivo de ver o nosso 

Município crescer e se desenvolver e agradeceu ao povo pela oportunidade de representá-los. O 

Vereador Cleber lembrou que em março os representantes de algumas comunidades se reuniram 

com o Prefeito para encaminhar a formalização de um convênio visando a perfuração de poços 

artesianos, mas até o momento a municipalidade não encaminhou os documentos necessários 

para formalizar o convênio. Lembrou que o Executivo não presta as informações solicitadas 

pelos Vereadores, prejudicando a função de fiscalizar. Comentou o asfaltamento de algumas 

ruas com recursos de um financiamento, que tem juros altos e que será pago pela próxima 

administração. Destacou que existem algumas obras que estão inacabadas e gostaria de saber o 

porquê não são concluídas. Solicitou que para a próxima Sessão sejam debatidos assuntos 

relacionados a Secretaria da Agricultura devido a fatos ocorridos no ano passado. O Vereador 

Luiz Paulo agradeceu ao Dr. Paulo Gazolla pelos serviços prestados ao Poder Legislativo. 

Solicitou ao Presidente que faça um ofício direcionado ao Presidente do Hospital para que preste 

as informações solicitadas pelos Vereadores em reunião aqui na Câmara, ou seja, o balancete da 

receita e despesa do Hospital. Convocou os jovens que irão completar dezesseis anos para que 

façam seu título de eleitor para se habilitarem a votar nas próximas eleições. O Vereador 

Marildo comentou sobre as funções dos Vereadores, salientando que quando as pessoas não são 

atendidas pelo Executivo acabam recorrendo aos Vereadores, que fazem requerimentos, e os 

poucos que são atendidos o Prefeito ainda diz que não fez para atender o pedido dos Vereadores. 

Informou que a rede de água da comunidade de Torres Gonçalves está com problemas e pediu 

ao Executivo que os solucione e solicitou mais agilidade do Executivo para firmar o convênio 

para abertura de poços artesianos. Destacou que todos os shows da Leitão Fest e  Turismate são  

gratuitos para a população enquanto que na Femate são cobrados ingressos e ainda lembrou que 

não foi apresentada a prestação de contas da última edição. O Presidente comentou a situação 

referente a exoneração do Dr. Paulo Gazolla, primeiro agradecendo pelos serviços prestados e 

depois solicitou para que as pessoas parem de comentar equivocadamente sobre a exoneração do 

Assessor e solicitou também aos Vereadores que se dirijam a Câmara e a Presidência quando o 

trabalho não estiver a contento. Nada mais havendo para ser registrado, às dezoito (18) horas e 

vinte (20) 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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