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             ATA Nº 033/2011 

Aos vinte (20) 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 031 e 032/2011, respectivamente das Sessões 

Extraordinária e Solene realizadas no dia dez (10) de dezembro 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 103, 106, 107, 108, 109, 113, 114 e 115, 116, 117, 118, 119, 121, 

123, 124, 125, 126 e 127/2011, de origem do Poder Executivo; - Projeto de Lei nº 008/2011 de 

origem do Poder Legislativo; - Projeto de Decreto Legislativo  nº 006/2011; e, - Requerimentos 

nº  068 e 069/2011. Colocada a ordem do dia em discussão, o Vereador Cleber fez Proposição 

para que fosse incluída  na Ordem do Dia a eleição para a Mesa Diretora e Comissões para o 

exercício de 2012, justificando que as mesmas estão previstas no Regimento Interno da Câmara. 

O Presidente salientou que não incluiu na ordem do dia porque no dia  vinte e oito haverá a 

inauguração da nova sede da Câmara e havia pensado em fazer a eleição no dia vinte e nove, 

para que não acontecesse um clima ruim entre os Vereadores antes da inauguração. Colocada a 

Proposição em votação, aprovada por seis (06) votos contra dois (02), sendo estes dos 

Vereadores Nestor e Reni. Colocada a Ordem do Dia em votação, aprovada por unanimidade. 

Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 103/2011, de origem do Poder Executivo, que “Altera a 

delimitação do Perímetro Urbano da cidade de Arvorezinha 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 103/2011 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade.  

- Projeto de Lei nº 106/2011, que “Orça a Receita e Fixa a Despesa para o exercício de 2012 no 

valor de R$ 22.018.000,00 e dá outras providências.” Este projeto foi aprovado com Quatro 

Emendas Orçamentárias, de autoria dos Vereadores do PP, PT e PMDB, sendo de nº 01, 02,  04, 

aumentando dotação orçamentária e a de nº 03, que Inclui programa/atividade, todas na 

secretaria da agricultura. Colocado em discussão, o Vereador Cleber justificou a apresentação 

das emendas. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto 

e às quatro emendas orçamentárias. Colocados os Pareceres, as Emendas e o Projeto de Lei nº 

106/2011 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade.  - Projeto de Lei nº 

107/2011, que “Altera a redação do § 1º e acresce os §§ 4º, 5º e 6º ao Artigo 24; altera o caput e 

Parágrafo Único e acresce os §§ 2º, 3º e 4º ao artigo 25, todos da Lei nº 1.275, de 06 de agosto 

de 1999, que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Conselho 

Tutelar 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 107/2011 em votação, aprovados 

integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 108/2011, que “Cria o Programa de 
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Melhoramento Genético do Rebanho Bovino do Município e concede incentivo especial à 

produtores de leite do Município 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 

108/2011 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 

109/2011, que “Autoriza a abertura de créditos especiais para fins que especifica”; - Projeto de 

Lei nº 124/2011, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar que especifica” e - Projeto de 

Decreto Legislativo nº 006/2011, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar que 

especifica.” . A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu pareceres favoráveis aos três 

projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 109 e 124/2011 e o Projeto de Decreto 

Legislativo nº 006/2011 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade.  - Projeto de 

Lei nº 113/2011, que “Concede abono salarial aos professores municipais em efetivo exercício 

do Magistério”.  A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao 

projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 113/2011 em votação, aprovados 

integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 114/2011, que “Dispõe sobre incentivo 

para ampliação de empresa que especifica e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 

115/2011, que “Dispõe sobre incentivo para ampliação de empresa que especifica e dá outras 

providências”; - Projeto de Lei nº 116/2011, que “Dispõe sobre incentivo para ampliação de 

empresa que especifica e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 117/2011, que “Dispõe 

sobre incentivo para ampliação de empresa que especifica e dá outras providências”; - Projeto 

de Lei nº 118/2011, que “Dispõe sobre incentivo para ampliação de empresa que especifica e dá 

outras providências”. - Projeto de Lei nº 119/2011, que “Dispõe sobre incentivo para ampliação 

de empresa que especifica e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 126/2011, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro a comunidades do 

Município e dá outras providências”.  A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu 

pareceres favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 114, 115, 

116, 117, 118, 119 e 126/2011 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - 

Projeto de Lei nº 121/2011, que “Altera item II do Anexo IV da Lei Municipal nº 1607, de 30 de 

dezembro de 2003” e - Projeto de Lei nº 125/2011, que “Institui a Lei Geral Municipal da 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual.” Colocado em 

discussão, o Presidente informou que tanto o SEBRAE como a ACISAR/CDL manifestaram seu 

apoio para que os projetos fossem aprovados.  A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 

emitiu pareceres favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 121 e 

125/2011 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 

123/2011, que “Altera redação do Art. 1º e Revoga no Art. 2º o Inciso IV da Lei Municipal nº 

1396, de 24/05/2001.” . A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável 

ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 123/2011 em votação, aprovados 

integralmente e por unanimidade.  - Projeto de Lei nº 127/2011, que “Autoriza firmar convênio 

com a Associação dos Amigos dos Moinhos do Vale do Taquari 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 127/2011 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. 

- Projeto de Lei nº 008/2011, de origem Legislativa e de autoria do Presidente, que “Autoriza o 
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Poder Legislativo Municipal a celebrar Contrato de caráter temporário, na função de Doméstica, 

para atender necessidades urgentes da Câmara Municipal 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 008/2011, de origem Legislativa, em votação, aprovados integralmente e por 

unanimidade.  - Requerimento nº 068/2011, que solicita ao Prefeito Municipal. no sentido de 

fazer a abertura total da rua projetada localizada na saída para a Linha Gramado, que passa em 

frente a residência do Sr. Valdevino Barbosa Dutra, tendo em vista que os terrenos dessa rua 

foram todos vendidos e os proprietários necessitam da ligação da água do Corsan, que só realiza 

o serviço após a abertura definitiva da referida rua, e, - Requerimento nº 069/2011, que solicita 

ao Executivo  a construção da rede coletora de esgoto (exceto esgoto cloacal) na Rua Osvaldo 

Aranha, na quadra localizada entre a Av. Getúlio Vargas e Rua Daltro Filho, tendo em vista  que 

proprietários de terrenos naquela rua irão construir novo edifício e  não tem onde fazer a ligação 

do esgoto permitido. Ambos os Requerimentos são de autoria dos Vereadores do PP, PMDB e 

PT e foram aprovados por unanimidade. A seguir o Presidente suspendeu a Sessão por cinco 

minutos para organizar a eleição da Mesa Diretora e Comissões. Reaberta a Sessão, o Vereador 

Vilson fez Proposição para que a Eleição da Mesa Diretora e Comissões sejam realizadas no dia 

vinte e nove, em uma Sessão Extraordinária, desconsiderando a Proposição aprovada 

anteriormente. Colocada a Proposição em votação, aprovada por cinco (05) votos contra quatro 

(04), sendo os votos contrários dos Vereadores Leones, Adilson, Adriano e Cleber. A seguir 

passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Adilson desejou um feliz Natal a todos. O 

Vereador Cleber informou que será realizado concurso público para o INSS. Disse que vários 

servidores municipais o procuraram comunicando que estão com duas férias vencidas e espera 

que a administração municipal finalmente conceda as mesmas aos servidores. Lembrou que 

vários requerimentos solicitando informações ao executivo não foram respondidos e não sabe 

porque o mesmo não fornece as mesmas. Salientou a importância da população participar da 

audiência pública para elaborar o orçamento municipal e apresentar suas demandas. Por fim, 

desejou um feliz Natal e ano novo. O Vereador Marildo salientou que os moradores  da 

comunidade de Torres Gonçalves estão preocupados tendo em vista que a empreiteira que está 

realizando a obra da rede de abastecimento de água paralisou os trabalhos. Salientou que o 

recolhimento do lixo em Pinhal Queimado ainda não foi providenciado. Desejou a todos um 

feliz Natal. O Vereador Vilson deixou uma mensagem de Natal, desejando a todos um Feliz 

Natal e Ano Novo. O Vereador Reni destacou que todos os projetos apresentados pelo 

Executivo neste ano foram aprovados pelos Vereadores e a união entre os Vereadores. Desejou 

Feliz Natal a todos. O Vereador Leones destacou que todos os Vereadores apoiaram a 

construção da nova sede da Câmara de Vereadores e que não  é apenas dos Vereadores, mas sim 

de toda a população arvorezinhense. O Vereador Nestor parabenizou o Executivo Municipal e 

toda a equipe que trabalhou no Natal no Morro, principalmente a Secretária Rosilaine. Desejou a 

todos um Feliz Natal e Ano Novo. O Presidente também parabenizou a administração municipal 

pelo Natal no Morro, principalmente os atores e atrizes, que nada recebem  para fazer a 

encenação, que é feito graças aos impostos recolhidos pelos contribuintes. Disse que fica mais 

tranqüilo e feliz pelo fato das eleições terem passado para o dia vinte e nove. Desejou a todos 
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um Feliz Natal e um bom novo ano. 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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