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             ATA Nº 010/2012 

Aos dois (02) dias do mês de maio 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, Adilson Borges da Silva, Reni Guerini Maia, Cleber 

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

o Presidente declarou aberta a Sessão e imediatamente colocou em votação a Ata de nº 

009/2012, da Sessão Ordinária realizadas no dia dezessete (17) de abril de dois mil e doze 

(2012), em votação, sendo  aprovada  integralmente e por unanimidade. O Vereador Adilson fez 

a leitura de um trecho da Bíblia. Nas correspondências recebidas foi lido Ofício do Vereador 

Ronaldo Minusculli comunicando que está renunciando ao cargo de Vereador a partir do dia 

primeiro de maio de dois mil e doze (2012). Diante da renúncia, o Presidente, em conformidade 

com parágrafo primeiro do artigo setenta e três (art. 73) da Lei Orgânica Municipal, comunicou 

a todos a renúncia ao cargo de Vereador feita por escrito pelo Vereador Ronaldo Minusculli e a 

consequente convocação do Suplente Adilson Borges da Silva. A seguir o Presidente apresentou 

a seguinte pauta para a Ordem do Dia: - Projetos de Leis nº 031, 032 e 033/2012, e, - 

Requerimentos  nº 010 e 011/2012. Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada 

por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 031/2012, que “Dá nova denominação a 

escola que identifica da cidade de Arvorezinha e dá outras providências.” Colocado em 

discussão, o Vereador Reni disse que aprova o nome da professora Erilde de Lima Scheffer para 

denominar a escola, pessoa esta que sempre viveu na referida comunidade e deixou sua história. 

Lembrou que o Padre Egídio Zamboni já empresta seu nome a uma rua de nossa cidade. O 

Vereador Adilson disse que é justo reconhecer o trabalho da professora Erilde em prol da 

comunidade. O Vereador Cleber salientou que conhece a família da professora Erilde, que é 

tradicional em nosso Município e concorda com a homenagem. O Vereador Luiz Paulo disse 

que é importante valorizar as pessoas e as famílias que se fixaram em nossa terra. A Vereadora 

Beti salientou a importância de homenagear a professora, que muito fez pela sua comunidade. O 

Vereador Marildo disse conheceu a professora Erilde e considera justa a homenagem. A 

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

Parecer e o Projeto de Lei nº 031/2012 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. 

- Projeto de Lei nº 032/2012, que “Cria cargos públicos de FISCAL AMBIENTAL E 

LICENCIADOR AMBIENTAL e dá outras providências." Colocado em discussão, o Vereador 

Reni salientou que é importante criar os cargos para possibilitar que esses servidores possam 

prestar um acompanhamento profissional no setor ambiental, beneficiando principalmente os 

agricultores. O Vereador Adilson disse que o projeto é importante para o nosso Município, pois 

é necessário criar os cargos e com isso disponibilizar o serviço aos arvorezinhenses. O Vereador 

Cleber lembrou que há muito tempo vem cobrando a municipalização do licenciamento 

ambiental e finalmente o serviço será disponibilizado, beneficiando a população. O Vereador 

Luiz Paulo lembrou que após muita cobrança finalmente está se concretizando a 
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municipalização do licenciamento ambiental, que dará maior agilidade e terá menor custo. O 

Vereador Vilson salientou que a administração municipal foi obrigada a aderir a 

municipalização do licenciamento ambiental e espera que seja realizado o concurso público para 

preencher os cargos e não contratar de forma emergencial. O Presidente lembrou que muitos 

foram os pedidos dos Vereadores para que o Executivo fizesse a municipalização, já que 

praticamente todos os municípios do Estado haviam se credenciado. Já estamos no mês de maio 

e somente agora estão sendo criados os cargos, mas que a partir do efetivo funcionamento trará 

benefícios à população. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável 

ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 032/2012 em votação, aprovados 

integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 033/2012, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a promover e efetuar despesas com o XIX Ciclo de Palestras sobre 

Citricultura no Município de Arvorezinha, autoriza a suplementação de verba orçamentária por 

redução orçamentária e dá outras providências.” Colocado em discussão, os Vereadores 

destacaram a importância da fruticultura  para os agricultores do nosso Município. A Comissão 

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

Projeto de Lei nº 033/2012 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - 

Requerimento nº 010/2012, de autoria dos Vereadores do PP, PMDB e PT, que solicita ao 

Prefeito Municipal a sinalização com placa ou pintura do cordão, de que é proibido estacionar 

em frente ao hospital, logo após a cobertura, já que os  motoristas da SAMU tem dificuldades 

em manobrar a ambulância quando veículos estão estacionados no referido local. Colocado em 

discussão, o Vereador Marildo informou que conversando com os motoristas, estes 

manifestaram sua preocupação devido a dificuldade de manobrar a ambulância no local. - 

Requerimento nº 011/2012, de autoria do Vereador Luiz Paulo, que solicita a pavimentação da 

Rua Afonso Auler, visando melhorar a qualidade de vida das famílias que residem na referida 

rua, além de torná-la mais bonita. Colocado em discussão, o Vereador autor do requerimento 

informou que faz a reivindicação a pedido dos moradores daquela rua e lembrou que naquela 

rua está a Cooperfat, o Esporte Clube São Luiz e que residem diversas famílias. Quem sabe seja 

feito um esforço para que a pavimentação se concretize, buscando para isso verbas federais. 

Colocados os Requerimentos nº 010 e 011/2012 em votação, aprovados por unanimidade. A 

seguir passou-se ao Grande Expediente: A Vereadora Elisabete comunicou que no próximo final 

de semana será realizada a campanha de vacinação contra a gripe.  O Vereador Cleber fez 

convites para reunião sobre agroindústrias no próximo dia quatro, assim como reunião do 

CMDR. No dia dez de maio haverá uma reunião sobre identificação geográfica da erva mate. 

Lembrou que na última sessão havia cobrado esclarecimentos do ex-Vereador Ronaldo sobre os 

acontecimentos que se passaram na Secretaria da Agricultura. Disse que sabe de muitas 

irregularidades ocorridas com relação a cobrança antecipada de horas máquinas, tendo em vista 

que o ex-secretário estava recebendo em seu gabinete os valores pagos pelos agricultores e esses 

valores estavam  indo parar em diversos lugares e agora o assunto está sendo investigado, mas 

gostaria de esclarecimentos do ex-Secretário. O Vereador Luiz Paulo comentou a importância 

do setor agrícola do nosso Município e da Secretaria da Agricultura e o bom trabalho 

desenvolvido pelo Secretário Claudiomir. Comentou sobre a Sessão Solene que será realizada 
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logo mais, homenageando nove trabalhadores. Destacou a importância do Programa 

Chimarreando na Querência, que está sendo realizado há mais de trinta anos pela Rádio Cultura 

e informou que irá propor uma homenagem ao mesmo.  O Vereador Marildo convidou a todos 

para participarem do campeonato de futsal realizado em Pinhal Queimado. Também lembrou 

que muitos requerimentos solicitando informações não foram respondidos pelo Executivo, mas 

que serão tomadas as medidas judiciais cabíveis. O Vereador Adilson lembrou  aos criadores 

sobre a necessidade da vacinação bovina da  febre aftosa. Comentou a sua volta a Câmara de 

Vereadores e agradeceu o trabalho em prol do Município desempenhado pelo Vereador 

Ronaldo. Comentou sobre o campeonato municipal de futebol. O Vereador Reni comentou a 

união e o respeito dos Vereadores nesta Legislatura. Disse que sempre buscou levantar a 

bandeira defendendo o nosso povo, buscando o crescimento e o desenvolvimento do nosso 

Município. O Presidente informou que está a disposição dos Vereadores a Prestação de Contas 

do Natal no Morro 2011. Convidou a todos para participarem da Sessão Solene em homenagem 

ao dia do trabalhador. Lembrou que muitos pedidos de pavimentação de ruas foram feitos pelos 

Vereadores e lembrou também que o Município fez um financiamento para pavimentar ruas, que 

foram escolhidas pelo Executivo Municipal, mas entende que a população também deveria ser 

ouvida.  Nada mais havendo para ser registrado, às dezoito (18) horas, 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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