
Ata de número 002/2010 

Aos três (03) dias do mês de fevereiro de dois mil e dez (2010), às 

dezenove horas e trinta minutos (19:30hs), 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 Reni Guerini Maia, assumiu a 

direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Vilson Cichelero, 

Marildo Guerini, Leones Luiz Ultramari, Cléber Schuster, Luiz Paulo 

Fontana, Reni Guerini Maia, Ronaldo Minusculli, Elisabete de Mello 

Musselin e Adriano Guarnieri. Havendo quórum regimental, O Presidente 

declarou aberta a Sessão e, determinou ao Secretário da Câmara, a leitura 

da ata de número 001/2010, da Sessão Extraordinária realizada no dia cinco 

(05)de janeiro de 2010, que, após lida, foi aprovada integralmente e por 

unanimidade. O Vereador Luiz Paulo fez a leitura de um trecho da Bíblia. 

A seguir o Presidente apresentou a seguinte pauta para a Ordem do dia: - 

Projeto de Lei de número 001/2010 e; - Requerimentos 001, 002 e 

003/2010. Colocada a Ordem do dia em discussão e votação, aprovada por 

unanimidade. Ordem do dia: - Projeto de Lei número 001/2010, que “Dá 

nominação à Rua e Travessas que identifica, dá cidade de Arvorezinha, e 

dá outras providências”. Lido e após alguns debates, a Comissão de Justiça, 

Finanças e Orçamento emitiu Parecer favorável ao Projeto. Colocado o 

Projeto de Lei 001/2010 e seu Parecer em votação, aprovados 

integralmente e por unanimidade; - Requerimento 001/2010, que “ solicita 

ao Executivo Municipal a construção de um Pontilhão no arroio Paiól de 

Tábua, próximo a propriedade do Sr. Edson Floriano dos Santos”; - 

Requerimento 002/2010, que “solicita abertura de trecho da Rua Carlos 

Scheffer”; - Requerimento 003/2010, que “solicita seja requerido à 

ACISAR cópia da Prestação de Contas dos recursos recebidos da 

Municipalidade referente ao Natal no Morro”. Colocados, os 

Requerimentos em discussão, o Vereador Vilson disse que está apenas 

reforçando o pedido daqueles moradores que com freqüência não 

conseguem passar pelo arroio. O Vereador Leones informou que alguns 

donos de terrenos, da rua, pretendem construir suas residências e precisam 

ter o acesso liberado. Quanto a Prestação de Contas, estava previsto para, 

até o ano passado, a apresentação de relatórios dos convênios firmados 

entre o Município e a ACISAR. O Presidente Reni comentou que, em 

conversa com representante da ACISAR, tomou conhecimento de que a 



Prestação de Contas ainda não havia sido concluída. Colocados os 

Requerimentos 001, 002, 003/2010, em votação, aprovados por 

unanimidade. Os requerimentos supracitados são de autoria dos Vereadores 

do PMDB, PP e PT. A seguir passou-se ao Grande Expediente: A 

Vereadora Beti comentou o início de um novo ano e sua perspectivas de 

um bom trabalho a ser realizado pela Casa Legislativa afim de que a 

população tenha plena confiança na atuação de seus representantes. O 

vereador Marildo comentou algo relacionado as más condições das estradas 

e que também vai dar crédito ao Prefeito até a realização da próxima 

Sessão para que os problemas sejam resolvidos. O Vereador Luiz Paulo 

comentou a ruptura da coligação entre PDT e PSDB, e que, apesar disso, 

vai continuar trabalhando em prol do Município, buscando verbas e 

melhores condições para a população e aproveitou para comunicar as 

verbas recebidas nos últimos dias, e, citou como exemplo, o recebimento 

de uma nova viatura para a Brigada Militar de Arvorezinha. O Presidente 

disse que todos os Vereadores tem a responsabilidade de bem representar a 

cada cidadão Arvorezinhense, através de um trabalho transparente, e que 

espera chegar ao final de seu mandato, como Presidente, obtendo grandes e 

significativas vitórias e contando com o apoio de todos os colegas 

Vereadores. Nada mais havendo para ser registrado, às vinte horas e trinta 

minutos (20:30hs) o Presidente declarou encerrada a Sessão Ordinária. 

Lavrei a presente Ata, que após lida, discutida e colocada em votação, será 

devidamente assinada. 

 
    

 

 

 

      APROVADA EM ÚNICA VOTAÇÃO 

POR UNANIMIDADE 

SALA DAS SESSÕES, em 17 de fevereiro de 2010 
 

   

RENI GUERINI MAIA 

Presidente da Câmara Municipal 
 


