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             ATA Nº 013/2012 

Aos quinze (15) 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 as Atas de nº 010, 

011 e 012/2012, respectivamente das Sessões Ordinária e Solene realizadas nos dias dois (02) e 

Extraordinária realizada no dia oito (08) de maio e  de dois mil e doze (2012), sendo  todas 

aprovadas  integralmente e por unanimidade. O Vereador Reni 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 034, 036, 037, 038 e 040/2012, e, - Requerimento  nº 012/2012. Colocada a ordem do 

dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 

034/2012, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar que especifica”. Após alguns 

debates, a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. 

Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 034/2012 em votação, aprovados integralmente e por 

unanimidade. - Projeto de Lei nº 037/2012, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

celebrar contrato de caráter temporário, na função de Licenciador Ambiental para atender as 

necessidades da Administração Municipal”. Colocado em discussão, o Vereador Reni disse que 

é necessário contratar esse profissional para implantar o licenciamento ambiental. O Vereador 

Adilson salientou a importância do meio ambiente, que muitas vezes sofre devido a ação do 

homem e a importância de contar com profissionais capazes para proteger ainda mais o meio 

ambiente. O Vereador Vilson disse que o cargo é muito importante para o nosso Município e de 

grande responsabilidade, mas discorda com a forma de contratação, entendendo que deveria ser 

através de concurso público, pois se for indicado pelo Prefeito pode ocorrer problemas de 

perseguição política. Devido a forma de contratação, disse que irá se abster de votar o projeto. O 

Vereador Cleber também destacou a importância de municipalizar o licenciamento ambiental, 

mas concorda com o Vereador Vilson de que o cargo deve ser preenchido através do concurso 

público e também vai se abster de votar. O Vereador Marildo também discorda da maneira 

como será contratado o licenciador ambiental e endoçou as palavras do colega Vereador Vilson. 

O Vereador Adriano salientou que um concurso público é demorado e enquanto que não é 

realizado é necessário colocar em funcionamento o licenciamento ambiental. A Comissão de 

Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto, sendo que os Vereadores 

Cleber e Vilson abstiveram-se de emitir parecer. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 

037/2012 em votação, aprovados por cinco (05) votos, sendo que os Vereadores Cleber, Marildo 

e Vilson abstiveram-se de votar o projeto. - Projeto de Lei nº 036/2012, que “Dispõe sobre 

incentivo para ampliação de empresa que especifica e dá outras providências”. Colocado em 

discussão, o Vereador Reni destacou que é mais uma empresa que recebe incentivo da 

municipalidade, visando a geração de novos empregos. O Vereador Cleber lembrou que outras 
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empresas ervateiras receberam um incentivo bem maior, mas se o valor está satisfazendo a 

empresa será a favor do projeto. O Vereador Luiz Paulo lembrou que os empresários e o 

Prefeito fizeram um acordo sobre o valor do incentivo e cabe aos Vereadores votarem  o projeto 

e desejou sucesso à empresa. O Vereador Adilson destacou que a indústria beneficiada é da 

nossa terra e fica contente em poder ajudar essa empresa que acreditou no nosso Município. O 

Vereador Vilson lembrou que em 2009 o PP, PT, PMDB e PSDB fizeram emenda e incluíram 

no PPA quatrocentos mil reais para criação do distrito industrial para que empresas iguais a esta 

lá se estabelecessem, mas até o momento nada foi feito pela administração municipal. Destacou 

os empresários e a coragem de fazer o investimento no setor ervateiro e se dependesse de sua 

vontade o valor do incentivo seria bem maior. O Vereador Marildo disse que não sabe quais os 

critérios utilizados pelo Prefeito para conceder o incentivo, pois empresas já estruturadas 

receberam valores bem maiores, enquanto que essa empresa, que está iniciando as atividades, 

recebe um valor bem menor. O Presidente parabenizou o senhor Argemiro pela coragem em 

investir numa nova empresa, tendo em vista as dificuldades existentes hoje para manter uma 

empresa. Informou que o Senhor Gilmar Burille solicitou incentivo ao Executivo, mas até o 

momento não foi atendido. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer 

favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 036/2012 em votação, aprovados 

integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 038/2012, “Altera o valor das despesas 

com o XIX Ciclo de Palestras sobre Citricultura no Município de Arvorezinha 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 038/2012 em votação, 

aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 040/2012, que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Enfermeiro 

para atender as necessidades da Administração Municipal”. Colocado em discussão, o Vereador 

Reni disse que a contratação é necessária porque o Executivo não pode nomear o candidato 

aprovado no concurso público e consequentemente falta um enfermeiro para integrar uma 

equipe do ESF. O Vereador Adilson lembrou que a contratação será feita através de processo 

seletivo. O Vereador Cleber disse que a exemplo do Projeto de Lei nº 037/2012 irá se abster de 

votar, porque entende que a contratação deve ser através de concurso público, para dar 

oportunidade a todas as pessoas. O Vereador Luiz Paulo disse que buscou informações sobre  o 

Projeto e como será feito um processo seletivo é a favor do mesmo e cabe aos Vereadores 

fiscalizarem tanto o processo seletivo como o concurso público. A Vereadora Elisabete disse 

que o Prefeito obrigou-se a apresentar um projeto visando contratar um enfermeiro de forma 

emergencial até que concurso público for liberado e destacou a importância dos ESFs. O 

Vereador Marildo disse que não concorda com a maneira que vai ser contratado o enfermeiro e 

por isso vai se abster de votar. O Vereador Vilson disse que há muito tempo a implantação dos 

ESFs são cobrados, mas não concorda com a forma de contratação do enfermeiro. O projeto foi 

ainda amplamente debatido e a seguir a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu 

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

parecer. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 040/2012 em votação, aprovados por cinco 

(05) votos, sendo que os Vereadores Cleber, Marildo e Vilson abstiveram-se de votar o projeto. 
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O Vereador Vilson fez Proposição para que seja incluída na ordem do dia a Moção de Pesar 

pelo falecimento de Silvano Stum. Colocada a Proposição em votação, aprovada por 

unanimidade.  - Requerimento nº 012/2012, de autoria do Presidente, que requer a realização de 

uma Sessão Solene para homenagear os 17 anos da Ervateira Valério. Colocado em discussão, o 

Vereador Luiz Paulo salientou que a Ervateira Valério é a empresa que mais gera retorno de 

ICMS para o nosso Município e é justa a homenagem e parabenizou o Presidente pela proposta 

apresentada. O Vereador Cleber destacou a que a Ervateira Valério é uma das pioneiras na 

industrialização da erva mate em nosso Município e vem crescendo cada vez mais e informou 

que está sendo iniciado um trabalho sobre a busca do selo de  identificação geográfica da erva 

mate. Colocado o Requerimento nº 012/2012 em votação, aprovado por unanimidade. - Moção 

de Pesar, de iniciativa do Vereador Vilson e de autoria de todos os Vereadores, pelo trágico 

falecimento de Silvano Stum. Colocado em discussão, os Vereadores lamentaram a morte 

trágica de  mais um jovem do nosso Município. Colocada a Moção de Pesar em votação, 

aprovada por unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente: O Vereador Reni se 

manifestou com relação aos dois projetos de contratação emergencial para setores importantes 

do nosso Município e perguntou  se cinco Vereadores se absterem de votar, os projetos seriam 

considerados aprovados ? O Presidente respondeu que se cinco vereadores se absterem de votar 

e o projeto receber os outros quatro votos favoráveis, será aprovado. O Vereador Luiz Paulo 

disse que já usou seu veículo para trabalhar pelo Município, buscou recursos financeiros junto 

aos Deputados Rui Paulety, Cláudio Diaz e Nelson Marchezan Jr., no montante de quase 

setecentos mil reais para o nosso Município, e se hoje usa a estrutura da Câmara, usa para trazer 

benefícios para nossa comunidade e criticou as pessoas que tentam denegrir a sua imagem com 

críticas infundadas. Se colocou a disposição de todos para esclarecer quaisquer dúvidas que 

possam existir. O Vereador Cleber disse que o Executivo Municipal publicou uma revista com 

suas realizações e destacou que muitas foram feitas com recursos dos Governos Federal e 

Estadual. Comunicou aos moradores do Bairro Nossa Senhora das Graças que o projeto da 

quadra aberta e coberta já esta na Caixa Econômica Federal e o Executivo disse que já enviou os 

documentos necessários e agora é só esperar a liberação dos recursos pela CEF. Disse que o 

trabalho do Vereador é fiscalizar, mas encontra dificuldade já que o Executivo não fornece as 

informações solicitadas. Informou que a Câmara recebeu a Prestação de Contas do Natal no 

Morro 2011 e é importante esclarecer alguns pontos da prestação de contas. Disse que o 

Município precisa fazer os projetos para viabilizar a perfuração de poços artesianos. O Vereador 

Marildo salientou novamente que o Executivo deve fiscalizar o cumprimento da Lei que define 

o tempo máxima de espera nas filas dos bancos para o cliente ser atendido, pois a mesma não 

está sendo cumprida. O Presidente  informou que no Município de Gramado a Câmara de 

Vereadores abriu uma CPI para averiguar o Natal Luz 2011 onde um dos promotores do evento 

foi o ex-secretário da Cultura  de Arvorezinha Rubens. 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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