
Ata de número 013/2010 

Aos cinco (05) dias do mês de maio de dois mil e dez (2010), às dezessete 

horas e trinta minutos (17:30hs), no Auditório Domingos Dorigoni, 

Município de Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se os 

Senhores Vereadores para uma Sessão Ordinária. O Vice-Presidente da 

Mesa Diretora, Vereador Luiz Paulo Fontana, assumiu a direção dos 

trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Vilson Cichelero, Marildo 

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

Irineu Mânica Ferri, Elisabete de Mello Musselin e Adriano Guarnieri. 

Havendo quorum regimental, O Vice-Presidente declarou aberta a Sessão e 

determinou ao Secretário da Câmara a leitura das Atas de número 011 e 

012/2010, respectivamente da Sessão Extraordinária realizada no dia vinte 

e sete (27) e da Sessão Solene realizada no dia 30 de abril de dois mil e dez 

(2010), que após lidas foram aprovadas integralmente e por unanimidade. 

O Vereador Leones fez a leitura de um trecho da Bíblia. O Vice-Presidente 

apresentou a seguinte pauta da Ordem do Dia: Projetos de Leis de números 

019, 023, 024, 025, 026 e 031/2010, de origem do Executivo; Projeto de 

Lei 002/2010, de origem Legislativa; Projeto de Resolução 003/2010; 

Requerimentos de números 016, 017, 018, 019 e 020/2010; e 04 Emendas 

relativas ao Projeto de Lei 019/2010. Colocada a Ordem do Dia em 

discussão e votação, aprovada por unanimidade. A seguir passou-se à 

Ordem do Dia: - Projeto de Lei 019/2010, que “Dispõe sobre o Programa 

de Incentivos à implantação de benfeitorias para a criação de suínos e aves 

no Município de Arvorezinha e dá outras providências”. O Vereador Luiz 

Paulo apresentou as seguintes Emendas ao Projeto: Emenda Modificativa 

001, alterando a redação do Artigo dez (10) e seu Parágrafo Único; - 

Emenda Aditiva 001, acrescentando mais um parágrafo ao Artigo Quinto 

(05); Emenda Aditiva 002, acrescentando ao final do Parágrafo um (01) do 

Artigo Sétimo (07) o que segue: “..., salvo quando a paralisação das 

atividades decorra por motivos de força maior, alheios a vontade do 

beneficiado”.; e, - Emenda Supressiva 001, suprimindo do caput do Artigo 

Quinto (05) o que segue: “... além de outras informações ou documentos 

que venham a ser solicitados pela Administração, quando for o caso”. Lido, 

o Projeto e as respectivas Emendas foram amplamente debatidos pelos 

Vereadores e receberam Pareceres favoráveis da Comissão Permanente. 

Colocados os Pareceres, as Emendas e o Projeto de Lei 019/2010 em 

votação, aprovados por unanimidade; - Projeto de Lei 023/2010, que 



“Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contratos de caráter 

temporário, na função de operário, para atender necessidades da 

Administração Municipal, bem como a abertura de Crédito suplementar e 

dá outras providências”. Lido, o Projeto foi amplamente debatido e, ao 

final, a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu Parecer 

contrário ao projeto, sendo que o Vereador Adriano foi favorável. 

Colocado o Parecer em votação, aprovado por quatro (04) votos contra três 

(03). Colocado o Projeto de Lei 023/2010 em votação, reprovado por 

quatro (04) votos contra três (03). Votaram contrários ao Parecer e a favor 

do Projeto os Vereadores Irineu, Adriano e a Vereadora Beti; - Projeto de 

Lei 025/2010, que “Estabelece a implantação dos Conselhos Escolares nos 

estabelecimentos de ensino, mantidos pelo Poder Público Municipal”. Lido, 

e após alguns debates, a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 

manifestou-se favorável ao Projeto. Colocados o Parecer e o projeto de Lei 

025/2010 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade; - 

Projeto de Lei 024/2010, que “Cria o Programa de auxílio hora-máquina 

aos Produtores Rurais do Município de Arvorezinha, para a realização de 

melhorias, benfeitorias e ampliação de lavouras em propriedades rurais, 

inclui Ação/Programa no PPA 2010/2013 e LDO 2010, autoriza a abertura 

de crédito especial e dá outras providências”. Lido, o Vereador Leones 

propôs que o Projeto de Lei 024/2010, ficasse em estudo. Colocada a 

proposição em votação, aprovada por quatro (04) votos contra três (03), 

sendo estes dos Vereadores Adriano, Irineu e Elizabete; - Projeto de Lei 

026/2010, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a desmanchar 

escola do Município que especifica e reaproveita o material resultante na 

área da educação e dá outras providências”. O Projeto foi amplamente 

debatido. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu Parecer 

favorável ao Projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei 026/2010 em 

votação, aprovados integralmente e por unanimidade; - Projeto de Lei 

031/2010, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio 

com a Associação Italiani Di Cuore de Arvorezinha e dá outras 

providências”. Lido e após alguns debates, a Comissão Permanente 

manifestou-se favorável ao Projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei 

031/2010 em votação, aprovados por unanimidade; - Projeto de Lei 

002/2010, de origem Legislativa, do Vereador Luiz Paulo Fontana, que 

“Altera os Artigos Nono (09) e Décimo Segundo (12) da Lei Municipal 

1391, de 04 de maio de 2001 e dá outras providências”. Lido, o Projeto foi, 



posteriormente a sua leitura, amplamente discutido. A Comissão 

Permanente emitiu Parecer favorável ao Projeto, sendo que o Vereador 

Adriano foi contrário. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei 002/2010 em 

votação, aprovados por cinco (05) votos contra dois (02), sendo os mesmos 

dos Vereadores Adriano e Elizabete. O Vereador Irineu absteve-se de 

votar; - Projeto de Resolução 003/2010, de origem do Legislativo, que 

“Altera redação do Capítulo IX do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Vereadores de Arvorezinha e dá outras providências”. Lidos 

e após alguns debates, a Comissão Permanente emitiu Parecer favorável ao 

Projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Resolução 003/2010, de autoria 

do Vereador Luiz Paulo Fontana, em votação, aprovados integralmente e 

por unanimidade; - Requerimento 016/2010, que “Solicita ao Executivo 

providências com relação ao passeio público na Rua Osvaldo Aranha”; - 

Requerimento 017/2010, que “Solicita ao Executivo informações a cerca 

das licitações, convênios e contratos realizados pela Secretaria de Saúde e 

Assistência Social no ano de 2009. Também solicita informações relativas 

ao pagamento ou não da correção monetária referente as parcelas de 

número 01 a 57 do RPPS”; - Requerimento 018/2010, que “Solicita a 

construção de rede de esgoto e canalização das águas pluviais no Bairro 

Moinho”; - Requerimento 019/2010, que “Solicita a convocação da 

Presidente da Comissão de Controle Interno”; - Requerimento 020/2010, 

que “Solicita a manutenção de estrada na Linha Sexta Gruta”. Os 

Requerimentos 016, 017, 018 e 020/2010 são de autoria dos Vereadores do 

PP, PMDB e PT, e, o Requerimento 019/2010 é de autoria do Vereador 

Luiz Paulo Fontana. Ambos foram lidos, discutidos e aprovados por 

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

minutos (20:30) 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 20 de maio de 2010 
 

   

RENI GUERINI MAIA 

Presidente da Câmara Municipal 


