
Ata de número 015/2010 

Aos dois (02) dias do mês de junho 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 Vereador Cleber 

Schuster, Primeiro Secretário da Mesa Diretora, assumiu a direção dos 

trabalhos, tendo em vista a ausência do Presidente e Vice-Presidente. 

Presentes os seguintes Vereadores: Vilson Cichelero, Marildo Guerini, 

Leones Luiz Ultramari, Cléber Schuster, Irineu Mânica Ferri, Elisabete de 

Mello Musselin e Adriano Guarnieri. Havendo quorum regimental, o 

Presidente em exercício declarou aberta a Sessão e determinou ao 

Secretário da Câmara a leitura das Ata de número 014/2010, da Sessão 

Ordinária realizada no dia dezenove (19) do corrente mês e ano. Durante a 

leitura da ata, chegaram para participarem da referida Sessão o Presidente e 

o Vice, respectivamente, Srs. Reni Guerini Maia e Luiz Paulo Fontana, 

sendo que, nesse momento, o Presidente em exercício passou a condução 

dos trabalhos ao titular, que, tão prontamente colocou a ata em discussão e 

votação, sendo a mesma aprovada integralmente e por unanimidade. A 

Vereadora Elizabete fez a leitura de um trecho da Bíblia. Após a leitura das 

correspondências recebidas, foi concedido espaço ao Presidente do 

Sindicato dos Empregadores Rurais, Sr. Antelmo Fachini, que solicitou o 

apoio dos Vereadores para transferir a sede da Emater de Arvorezinha para 

o Sindicato que o seu Antelmo representa, sendo que os Vereadores 

aprovaram o envio de ofício à Presidência da Emater apoiando o Sindicato 

dos Empregadores Rurais de Arvorezinha, exceto o Vereador Cleber que 

absteve-se de votar. Depois disso foi concedido espaço ao Conselho tutelar 

de Arvorezinha, representado na ocasião pelas Conselheiras Ana Lúcia, 

Andréia e Rejane que solicitaram apio dos Vereadores afim de que seja 

enviado ofício ao Sr. Prefeito Municipal reivindicando aumento de salário e 

melhores condições de trabalho. Na seqüência o Presidente apresentou a 

seguinte pauta da Ordem do Dia: - Prestação de Contas da Secretaria de 

Saúde e Assistência Social, referente ao primeiro trimestre de 2010; Veto 

do Prefeito Municipal ao Projeto de Lei 002/2010; - Projetos de Leis dos 

números 033 ao 037/2010; e – Requerimentos do 023 ao 026/2010. 

Colocada em discussão, o Vereador Leones propôs que os Projetos 033 e 

034/2010 fossem retirados da Ordem do dia devido a necessidade de mais 

informações sobre os mesmos. Também relacionado a Prestação de Contas, 



disse que faz-se necessário, primeiramente, o Secretário apresentar o 

relatório com a Prestação de Contas para que os Vereadores possam ter 

conhecimento de seu respectivo conteúdo, e, para que, posteriormente o 

Secretário faça a explanação sobre o assunto. Sendo assim, o Vereador 

Leones propôs que a referida Prestação de Contas não seja colocada na 

Ordem do dia. Colocadas as proposições em votação, aprovadas por cinco 

(05) votos a três (03), sendo contrários os Vereadores Adriano, Elizabete e 

Irineu. Colocada a Ordem do dia em votação, aprovada por unanimidade, 

conforme proposições aprovadas. Ordem do dia: - Veto do Prefeito 

Municipal ao Projeto de Lei 002/2010, de origem Legislativa. Após alguns 

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

contrário ao Veto, sendo que o Vereador Adriano foi favorável. Colocado o 

Parecer em votação, aprovado por cinco (05) votos a três (03). Colocado o 

Veto do Prefeito Municipal em votação, reprovado por cinco (05) votos 

contra três (03). Votaram contra o Parecer e a favor do Veto os Vereadores 

Adriano, Irineu e Elizabete. – Projeto de Lei 035/2010, que “Autoriza a 

abertura de crédito suplementar que especifica”. Após alguns debates, a 

Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu Parecer favorável ao 

Projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei 035/2010 em votação, 

aprovados integralmente e por unanimidade. – Projeto de Lei 036/2010, 

que “Altera Parágrafo Único do Artigo Primeiro da Lei  1905/2007 que 

dispõe sobre a concessão do vale-alimentação aos Servidores do Poder 

Executivo 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 036/2010 em votação, aprovados integralmente e 

por unanimidade. – Projeto de Lei 037/2010, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a celebrar convênio com a AMTURVALES – 

Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales e dá outras 

providências”. Após alguns debates, o Vereador Luiz Paulo propôs que o 

referido Projeto fosse baixado para estudo. Colocada a proposição em 

votação, aprovada por unanimidade. – Requerimento 023/2010, que 

“Solicita ao Executivo o saldo de todas as contas bancárias da Prefeitura, 

bem como cópia do balancete atualizado”. – Requerimento 024/2010, que 

“Solicita a abertura de trecho da Rua Fernando Ferrari”. – Requerimento 

025/2010, que “Solicita ao Executivo a reconstrução da ponte localizada na 

Linha Terceira, na divisa com Anta Gorda”. – Requerimento 026/2010, que 

“Solicita a realização de obras na ponte-calha localizada na comunidade de 



Linha São Sebastião do Forqueta. Todos os Requerimentos acima referidos 

são de autoria dos Vereadores do PP, PMDB e PT, e, 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 16 de junho de 2010 
 

   

RENI GUERINI MAIA 

Presidente da Câmara Municipal 


