
  
                                      CCÂÂMMAARRAA  MM  UU  NN  II  CC  II  PP  AA  LL    DD  EE    VVEERREEAADDOORREESS  DDEE  AARR  VV  OO  RR  EE  ZZ  II  NN  HH  AA  

  
                ““AArrvvoorreezziinnhhaa,,  CCaappiittaall  NNaacciioonnaall  ddaa  EErrvvaa--MMaattee  ee  ddoo  MMeellhhoorr  CChhiimmaarrrrããoo”” 

 

 

 

 

Rua Carlos Scheffer, 1020, centro, Arvorezinha – RS – Fone: (51) 3772-2365 – Fax: (51) 3772-2352 – CEP: 95995-000 

www.camaraarvorezinha.com.br - E-mail: camaraarvore@viavale.com.br  -   “Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas.” 

             ATA Nº 029/2011 

Aos seis (06) dias do mês de dezembro de dois mil e onze (2011), às dezesseis horas e trinta 

minutos (16:30 hs), no Auditório Domingos Dorigoni, Município de Arvorezinha, Estado do 

Rio Grande do Sul, reuniram-se os Senhores Vereadores para uma Sessão Ordinária. O 

Presidente da Mesa Diretora, Vereador Luiz Paulo Fontana, assumiu a direção dos trabalhos. 

Presentes os seguintes Vereadores: Luiz Paulo Fontana, Adriano Guarnieri, 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 026, 027 e 028/2011, respectivamente da Sessão 

Ordinária realizada no dia dezesseis (16) e das Sessões Extraordinária e Solene realizadas no dia 

vinte e cinco (25) de novembro de dois mil e onze (2011) em votação, sendo todas aprovadas  

integralmente e por unanimidade. O Vereador Leones 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 104, 

110, 111 e 112/2011, de origem do Poder Executivo; - Projetos de Leis nº 006, 007 e 009/2011 

de origem do Poder Legislativo; - Moção de Apoio nº 002/2011; e, - Requerimento nº  

067/2011. Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem 

do Dia: - Projeto de Lei nº 104/2011, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a fornecer 

combustível e telefone celular ao Conselho Tutelar de Arvorezinha e dá outras providências.” 

Colocado em discussão, o Vereador Reni salientou a importância do trabalho desenvolvido pelo 

Conselho Tutelar e a necessidade de apoiar esse trabalho. A Comissão de Justiça, Finanças e 

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

104/2011 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade.  - Projeto de Lei nº 

110/2011, que “Altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal nº 2224, de 17 de agosto de 

2011.” A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. 

Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 110/2011 em votação, aprovados integralmente e por 

unanimidade.  - Projeto de Lei nº 111/2011, que “Inclui Ação/Programa no PPA 2010/2013 e 

LDO/2011, Criação de Cargo para o Poder Legislativo Municipal.” Colocado em discussão, o 

Presidente salientou que é indispensável a criação do cargo, já que será inaugurada a sede da 

Câmara de Vereadores e é necessário uma pessoa para realizar trabalhos de limpeza no prédio. 

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

Parecer e o Projeto de Lei nº 111/2011 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade.  

- Projeto de Lei nº 112/2011, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar que especifica.” 

Colocado em discussão, o Vereador Cleber salientou que estão sendo suplementados mais vinte 

mil reais para o Natal no Morro, e tem dúvidas a respeito, já que em 2009 uma empresa teve que 

devolver recursos financeiros para a LIC, já que um show não aconteceu mas mesmo assim foi 

cobrado. Além disso, os valores repassados para realizar o Natal no Morro deste ano já estão 

muito altos e para receber sua aprovação gostaria de receber informações mais detalhadas a 

respeito. O Vereador Adilson disse que o Vereador Cleber está levantado suspeitas antes do 

evento ocorrer. Disse que após o Natal no Morro os Vereadores poderão fiscalizar os valores 

gastos com a sua realização. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer 

desfavorável ao projeto, sendo que o Vereador Adilson é favorável. Colocado o Parecer  em 
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votação, reprovado por cinco (05) votos contra quatro (04). Colocado o Projeto de Lei nº 

112/2011 em votação, aprovado por cinco (05) votos contra quatro (04). Votaram contra o 

Projeto e a favor do Parecer os Vereadores do PT, PP e PMDB. - Projeto de Lei nº 006/2011, de 

origem Legislativa, que “Cria Cargo de Doméstica e dá outras providências.”  A Comissão de 

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

Projeto de Lei nº 006/2011 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade, em     

Primeiro Turno de Votação. - Projeto de Lei nº 007/2011, de origem Legislativa, que 

“Denomina a nova Sede e o Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Arvorezinha.”. 

Colocado em discussão, o Presidente destacou que o Poder Legislativo Municipal está chegando 

a momento importante de sua história, representado na inauguração da sua sede, além de 

denominar a sede, bem como o Plenário, com o nome de duas pessoas importantes para o nosso 

Município, ou seja, os ex-Vereadores Reinaldo Guilherme Gehlen e Hilário Ferri. O Vereador 

Vilson lembrou que na Legislatura passada nem todos os Vereadores eram favoráveis a 

construção da sede da Câmara. Disse que nesta Legislatura todos os Vereadores apoiaram a 

iniciativa e hoje está se tornando realidade. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 

emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 007/2011 em 

votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 009/2011, de origem 

Legislativa, que “Autoriza a transferência da titularidade de veículo da Câmara Municipal de 

Arvorezinha e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Presidente disse que através 

deste projeto a Câmara está cumprindo um compromisso  firmado com o Conselho Tutelar, 

repassando o Fiesta para ser utilizado pelas conselheiras, objetivando dar melhores condições de 

trabalho às mesmas, já que o veículo encontra-se em bom estado de conservação. O Vereador 

Cleber parabenizou as conselheiras tutelares por se organizarem e terem conseguido o veículo, 

mas é importante que o Poder Público dê melhores condições de trabalho às mesmas. A 

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

Parecer e o Projeto de Lei nº 009/2011 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. 

- Requerimento nº067/2011, de autoria dos Vereadores do PT, PP e PMDB, que solicita ao 

Prefeito Municipal seja fornecido a esta Casa Legislativa,  dentro dos prazos vigentes previstos 

no artigo 127 da Lei Orgânica Municipal e 37 da Constituição Federal, informações referente ao 

Programa Municipal de Incentivo as horas máquinas terceirizadas, conforme segue: nome de 

todos os beneficiários, valor pago, data da nota fiscal e a respectiva empresa prestadora do 

serviço. Colocado em discussão, o Vereador Cleber disse que foi criado um programa novo e 

gostaria das informações, já que sabe que muitos agricultores não receberam o ressarcimento do 

Município. Lembrou que muitas outras informações solicitadas não foram fornecidas pelo 

Executivo, inclusive com relação a uma pesquisa de opinião pública. Caso não forem atendidos, 

buscará as informações judicialmente. Colocado o Requerimento nº 067/2011 em votação, 

aprovado por unanimidade. - Moção de Apoio nº 002/201, de autoria de todos os Vereadores, 

que apóia os Delegados de Polícia que reivindicam equivalência salarial aos dos Procuradores 

do Estado. Colocado em discussão, inicialmente o Presidente convidou o Delegado Alexandre 

Luiz Fleck para fazer parte da Mesa e lhe passou a palavra. De uso da palavra o Delegado expôs 

aos Vereadores as justificativas da reivindicação. Colocada a Moção de Apoio nº 002/2011 em 
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votação, aprovada por unanimidade. Nada mais havendo para ser registrado, às dezessete (17) 

horas e trinta (30) 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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