
Ata de número 014/2010 

Aos dezenove (19) 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 

Presidente da Mesa Diretora, Vereador Reni Guerini Maia, assumiu a 

direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Reni Guerini 

Maia, 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 Presidente 

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

das Ata de número 013/2010, da Sessão Ordinária realizada no dia cinco 

(05) do corrente mês e ano, que após lida foi aprovada integralmente e por 

unanimidade. O Vereador Irineu fez a leitura de um trecho da Bíblia. Nas 

correspondências recebidas foram lidos o Edital de Chamamento Público 

número 001/2010 e o Ofício GAB/173-10. A seguir, por proposição do 

Vereador Luiz Paulo Fontana, aprovada por unanimidade pelos 

Vereadores, foram eleitas, por aclamação, as Comissões Criadas pela 

Resolução de número 004, de 17 de maio de 2010, ficando as mesmas 

compostas da seguinte forma: Comissão Permanente de Saúde, Assistência 

Social e Direitos Humanos: Presidente: Luiz Paulo Fontana, Relator: 

Leones Luiz Ultramari, Membro: Vilson Cichelero. Comissão Permanente 

de Educação, Cultura e Desporto: Presidente: Leones Luiz Ultramari, 

Relator: Cleber Schuster, Membro: Adriano Guarnieri. Comissão 

Permanente de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Presidente: Clebre 

Schuster, Relator: Marildo Guerini, Membro: Luiz Paulo Fontana. Na 

seqüência o Presidente apresentou a seguinte pauta da Ordem do Dia: 

Projetos de Leis de números 024 e 032/2010;  Emendas Aditiva 001, 

relativa ao Projeto de Lei 032/2010; Veto Parcial do Prefeito Municipal a 

Emenda Modificativa 001 ao Projeto de Lei 010/2010; e Requerimentos 

021 e 022/2010. Colocada a Ordem do Dia em discussão e votação, 

aprovada por unanimidade. A seguir passou-se à Ordem do Dia: - 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 e após alguns debates a 



Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu Parecer favorável ao 

Projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei 024/2010 em votação, 

aprovados integralmente e por unanimidade. – Projeto de Lei 032/2010, 

que “Dispõe sobre incentivo de instalação de nova indústria que especifica 

e dá outras providências”. O Vereador Cleber apresentou Emenda Aditiva 

de número 001, acrescentando um (01) parágrafo ao Artigo Segundo do 

Projeto, com a seguinte redação: “Parágrafo Único – A autorização 

concedida no Inciso I fica condicionada a prévia apresentação de, no 

mínimo três (03) contratos de trabalho (CTPS) de empregados, com envio 

ao Poder Legislativo de relatório trimestral informando o número de 

empregos, ficando sem efeito a autorização se a condição não se verificar”. 

Lido e depois de algumas discussões, a Comissão de Justiça, Finanças e 

Orçamento emitiu Parecer Favorável a Emenda, sendo que o Vereador 

Adriano foi contrário a mesma. Colocada a Emenda Aditiva 001 e o seu 

Parecer em votação, aprovada por cinco (05) votos contra três (03). A 

Comissão Permanente manifestou-se favorável ao Projeto. Colocados o 

Parecer e o Projeto de Lei 032/2010 em votação, aprovados por 

unanimidade. Votaram contrários a Emenda os Vereadores Irineu, Adriano 

e Elizabete. – Veto Parcial a Emenda Modificativa 001, referente ao 

Projeto de Lei 010/2010. Lido e após alguns debates, a Comissão 

Permanente emitiu Parecer contrário ao Veto, sendo que o Vereador 

Adriano foi favorável. Colocado o Parecer em votação, aprovado por cinco 

(05) votos contra três (03). Colocado o Veto Parcial do Prefeito Municipal 

em votação, reprovado por cinco (05) votos contra três (03). Votaram 

contrários ao Parecer e favoráveis ao Veto os Vereadores Adriano, 

Elizabete e Irineu. Requerimento 021/2010, de autoria dos Vereadores do 

PP, PT e PMDB, que “Solicita ao Prefeito Municipal informação referente 

ao número de servidores municipais”. – Requerimento 022/2010, também 

de autoria dos Vereadores do PP, PMDB e PT, que “Solicita ao Executivo 

Municipal  os nomes dos diretores das Escolas Municipais, alunos, 

supervisores, orientadores escolares e vice-diretores”. Feita a leitura de 

ambos e, após alguns debates, os requerimentos supra-citados foram 

colocados em votação,  sendo que ambos foram aprovados por 

unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente. Nada mais 

havendo para ser registrado, às vinte horas (20) 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 02 de junho de 2010 
 

   

RENI GUERINI MAIA 

Presidente da Câmara Municipal 


