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             ATA Nº 015/2012 

Aos cinco (05) dias do mês de junho 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 013e 

014/2012, respectivamente das Sessões Ordinária e Solene realizadas nos dias quinze (15) e  

vinte e quatro (24) de maio  de dois mil e doze (2012), sendo  todas aprovadas  integralmente e 

por unanimidade. O Vereador Adilson 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 039, 041, 042, 

043, 044, 045, 046 e 047/2012; - Requerimentos  nº 013, 014 e 015/2012; e, - Pedido de Licença 

do Vereador Luiz Paulo 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 039/2012, 

que “Autoriza a abertura de crédito especial para fins que especifica”; - Projeto de Lei nº 

041/2012, que “Autoriza a abertura de crédito especial para fins que especifica”; e, - Projeto de 

Lei nº 042/2012, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar que especifica”. Após alguns 

debates, a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu pareceres favoráveis aos projetos. 

Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 039, 041 e 042/2012 em votação, aprovados 

integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 043/2012, que “Concede auxílio às 

Associações de Estudantes que especifica e dá outras providências”. Colocado em discussão, o 

Vereador Reni salientou a importância de auxiliar os alunos que fazem faculdade. O Vereador 

Adilson também destacou a importância de incentivar os estudantes e lembrou que no próximo 

dia nove haverá a formação dos alunos do EJA. O Vereador Vilson lembrou que os repasses 

anteriores eram insignificantes e poderiam ser melhores, assim como desse projeto. O Vereador 

Cleber parabenizou os alunos do EJA que irão se formar e informou que para o próximo 

semestre será implantado o EJA Estadual gratuito que beneficiará diversos alunos. O Vereador 

Marildo disse que no seu entendimento o Município deveria pagar integralmente o transporte 

dos alunos. O Presidente disse que certamente as associações acertaram com o Executivo o 

valor do incentivo, mas destacou que o custo do transporte para Soledade e Lajeado é 

diferenciado, além do número de alunos, e entende que os alunos que estudam em Lajeado 

deveriam receber um incentivo maior. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu 

parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 043/2012 em votação, 

aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 044/2012, que “Altera redação 

do Inc. I, do § 1º do art. 12 da Lei nº 2243/2011 e dá outras providências”. Colocado em 

discussão, o Vereador Reni disse que o índice ideal para suplementação de verbas é de cinco por 

cento e 2,50% é um índice mínimo para facilitar a realização de ajustes no orçamento. O 

Vereador Luiz Paulo considerou razoável aumentar para dois e meio por cento para que a 

administração municipal possa trabalhar e lembrou que em outras administrações esse índice era 
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maior. O Vereador Cleber lembrou que todos os projetos de lei solicitando suplementação de 

verbas foram aprovados pelos Vereadores e por isso não vê necessidade de aumentar o índice. O 

Vereador Vilson endoçou as palavras do Vereador Cleber e lembrou que aumentando o índice o 

Prefeito poderá fazer mudanças no orçamento num montante de mais de quinhentos mil reais, 

dificultando com isso que os Vereadores possam melhor fazer um acompanhamento nas 

mudanças que irão ocorrer no orçamento municipal e consequentemente fiscalizar. O Vereador 

Marildo concordou com os colegas Cleber e Vilson e também é contra o projeto. A Vereadora 

Elisabete disse que aumentando o índice a contabilidade do Município poderá trabalhar melhor 

e diminuirá os trâmites burocráticos que as vezes podem prejudicar a comunidade, e como foi 

dito pelos Vereadores, todos os projetos de leis solicitando suplementação foram aprovados e 

por isso é a favor do projeto. O Vereador Adriano disse que o índice poderia ser maior e o 

projeto deveria ter sido apresentado antes, já que isso vai agilizar os trabalhos do Executivo. O 

Vereador Adilson disse que mesmo com o amento do índice, isso não impedirá que os 

Vereadores continuem fiscalizando o Executivo. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 

emitiu parecer contrário ao projeto, sendo que o Vereador Adriano é favorável. Colocado o 

Parecer em votação, reprovado por cinco (05) votos contra três (03). Colocado o  Projeto de Lei 

nº 044/2012 em votação, aprovado por cinco (05) votos contra três (03). Votaram contra o 

Projeto e a favor do Parecer os Vereadores Vilson, Marildo e Cleber. - Projeto de Lei nº 

045/2012, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, 

na função de Acompanhante Terapêutico, para atender as necessidades da Administração 

Municipal”; - Projeto de Lei nº 046/2012, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

celebrar contrato de caráter temporário, na função de Psicólogo, para atender as necessidades da 

Administração Municipal”; e, - Projeto de Lei nº 047/2012, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Técnico de Enfermagem, para 

atender as necessidades da Administração Municipal”. Colocados em discussão, inicialmente o 

Presidente passou a palavra para a Psicóloga Cristina Tallini e o Enfermeiro Guilherme Pinheiro 

que destacaram a importância de contratar profissionais através do NAAB para dar apoio e 

capacitar os ESFs para melhor atender as pessoas com problemas mentais e em assuntos 

relacionados às drogas e o alcoolismo. Os Vereadores Cleber e Vilson disseram que o programa 

é importante e de forma alguma são contra,  mas discordam com a forma de contratação dos 

profissionais, que deveria ser através de concurso público e por isso são contra os projetos. Os 

Vereadores Reni e Adilson e a Vereadora Elisabete salientaram que foram bem claros os 

esclarecimentos prestados pela Psicóloga e o Enfermeiro e destacaram a importância do trabalho 

que será desenvolvido na comunidade. O Presidente propôs aos colegas Vereadores Cleber e 

Vilson que apesar da forma de contratação, reconsiderem  sua posição, já que são favoráveis ao 

programa, mas contrários a forma de contratação. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 

emitiu pareceres contrários aos projetos, sendo que o Vereador Adriano é favorável. Colocados 

os Pareceres em votação, foram todos reprovados por cinco (05) votos contra três (03). 

Colocados os Projetos de Leis nº 045, 046 e 047/2012 em votação, aprovados por cinco (05) 

votos contra três (03). Votaram contra os Projetos e a favor dos Pareceres os Vereadores Vilson, 

Marildo e Cleber – Requerimento nº 013/2012, de autoria do Vereador Luiz Paulo, que  requerer 
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seja realizada uma Sessão Solene para homenagear a Ervateira Sabadin de Arvorezinha pela 

passagem dos seus 25 anos de atividades. – Requerimento nº 014/2012, de autoria dos 

Vereadores Luiz Paulo e Reni, que solicita seja realizada uma homenagem pela passagem dos 

33 anos do Programa “Chimarreando na Querência”, levado ao ar pela Rádio Cultura AM de 

Arvorezinha. – Requerimento nº 015/2012, de autoria do Vereador Luiz Paulo, que requerer seja 

oficiado a Superintendência Estadual da Funasa no Rio Grande do Sul no sentido de requerer 

cópia do Processo nº 25100.021190/2008-67, Convênio nº 649129, referente ao Sistema de 

Abastecimento de Água da Linha São Roque, interior do Município de Arvorezinha, solicitando 

inclusive como está o andamento desse processo. - Pedido de licença para viagem a Santa 

Catarina e Paraná por um período de três (03) dias no mês de junho ou no mês de julho 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. Colocados em discussão, o Vereador Luiz Paulo disse que a Ervateira 

Sabadin merece a homenagem da Câmara pela sua história. Com relação ao Programa 

Chimarreando na Querência, disse que há mais de trinta anos vem seno realizado na Rádio 

Cultura. Com relação ao pedido de informação, disse que está acompanhando a situação e já 

está na hora de resolver essa situação e solicitou o apoio do Vereador Cleber. Com relação ao 

Pedido de Licença, disse que não foi possível  agendar nos meses de abril e maio e por isso está 

sendo refeito o pedido. Colocados os Requerimentos nº 013, 014, 015/2012 e o Pedido e 

Licença em votação, aprovados por unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente: o 

Vereador Cleber informou que já esteve verificando junto a Funasa no ano passado como estava 

a situação da rede de água para a Linha São Roque e faltavam documentos e espera que o 

Executivo tenha providenciado a documentação que faltava. Quanto a Prestação de Contas do 

Natal no Morro 2011 recebida, disse que faltam comprovantes de alguns pagamentos, num 

montante significativo. O Vereador Marildo disse que muitos moradores do interior do 

Município estão reclamando das estradas, como na Linha Quarta São Brás. O Vereador Luiz 

Paulo informou que informou que o site da Câmara recebeu 1579 acessos no último mês e 

convidou a todos para acessarem o site, assim como o Facebook, para acompanhar o trabalho 

dos Vereadores, bem como acompanhar os gastos da Câmara de Vereadores e parabenizou a 

Assessora de Imprensa Lisiane Medeiros pelo bom trabalho desempenhado. Comunicou que o 

Deputado Nelson Marchezan Júnior esteve aqui na Câmara no último sábado confirmando o 

repasse de uma verba para adquirir uma retroescavadeira. O Presidente informou que no dia 

dezesseis passou a vigorar a lei de acesso a informação e a Câmara de Vereadores está 

disponibilizando diversas informações em seu site. 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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