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             ATA Nº 002/2012 

Aos sete (07) dias do mês de fevereiro de dois mil e doze (2012), às dezesseis horas e trinta 

minutos (16:30 hs), no Plenário Vereador Hilário Ferri da Câmara de Vereadores, Município de 

Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se os Senhores Vereadores para uma 

Sessão Ordinária. O Presidente da Mesa Diretora, Vereador Leones Ultramari, 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, Fábio Júnior de Lima Pereira e Leones Ultramari. Havendo quorum  

regimental, o Presidente declarou aberta a Sessão e imediatamente colocou a Ata de nº 

001/2012,  da Sessão Extraordinária realizada no dia trinta (30) de janeiro de dois mil e doze 

(2012), em votação, sendo  aprovada  integralmente e por unanimidade. O Vereador Marildo fez 

a leitura de um trecho da Bíblia. Inicialmente o Presidente solicitou aos Vereadores a Indicação 

dos Líderes de Bancadas. Líder da Bancada do PSDB: Vereador Luiz Paulo Fontana; Líder da 

Bancada do PSD: Vereador Reni Guerini Maia; Líder da Bancada do PP: Vereador Vilson 

Cichelero; Líder da Bancada do PDT: Vereador Adilson Borges da Silva; Líder da Bancada do 

PMDB: Vereador Leones Ultramari; e Líder da Bancada do PT: Vereador Cleber Schuster. A 

seguir o Presidente apresentou a seguinte pauta para a Ordem do Dia: - Projetos de Leis nº 001, 

002, 003, 004, 005, 006 e 010/2012;  - Requerimentos nº  001 a 004/2012; e, - Eleição das 

Comissões Permanentes de Saúde, Agricultura e Educação. Colocada a ordem do dia em 

discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 001/2012, 

que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar despesas com promoção e divulgação da 

40ª Edição do Rodeio Crioulo Estadual, como parte da comemoração do 53º Aniversário do 

Município.” Colocado em discussão, o projeto foi amplamente debatido pelos Vereadores, 

sendo que o Vereador Cleber disse que espera que o Executivo não condicione o repasse da 

verba com a contratação de empresas. Já o Vereador Adilson salientou que já foi Patrão do CTG 

e o Executivo nunca impôs nada para repassar recursos municipais e discorda das colocações do 

Vereador Cleber. A seguir a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer 

favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 001/2012 em votação, aprovados 

integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 002/2012, que “Dá denominação a 

Travessa que  identifica da cidade de Arvorezinha e dá outras providências” e, - Projeto de Lei 

nº 003/2012, que “Dá denominação a Rua que identifica da cidade de Arvorezinha e dá outras  

providências.” Após a leitura das Biografias dos homenageados, os projetos foram amplamente 

debatidos e a seguir a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu pareceres favoráveis 

aos projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 002 e 003/2012 em votação, 

aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 004/2012, que “Altera o 

Parágrafo Único do Art. 2º da Lei 2241 de 05 de outubro de 2011.” Colocado em discussão, o 

Vereador Reni informou que apenas está sendo feita uma correção na Lei, estipulando um prazo 

para a empresa cumprir com o acordado.  O Vereador Cleber disse que isso deve ser aplicado a 

todas as empresas que receberem incentivos do Município. Disse que o Executivo deve tratar 

todas as empresas da mesma forma, concedendo o incentivo para todas elas, mas não é o que 

está acontecendo. O Vereador Adilson disse que compete também aos Vereadores fiscalizarem 
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se as empresas estão cumprindo com suas obrigações. O Vereador Luiz Paulo disse que este 

projeto está corrigindo e prevenindo o Executivo ao repassar o incentivo. Salientou que 

realmente o Executivo deve tratar todas as empresas de forma igualitária. O Vereador Nestor 

também salientou que este projeto apenas corrige uma falha na Lei.  A Comissão de Justiça, 

Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de 

Lei nº 004/2012 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 

005/2012, que “Autoriza o Executivo Municipal receber, áreas de terra que especifica e dá 

outras providências.” Após alguns debates, a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu 

parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 005/2012 em votação, 

aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 006/2012, que “Autoriza a 

abertura de crédito especial que especifica.” Colocado em discussão, o Vereador Reni lembrou 

que o projeto já esteve em pauta e foi solicitado informação de quais pessoas seriam 

beneficiadas com o intercâmbio e como a informação foi prestada, solicitou a aprovação do 

projeto. O Vereador Adilson disse que espera que as pessoas que irão fazer o intercâmbio 

tragam mais conhecimento para todos. O Vereador Luiz Paulo disse que solicitou a informação 

porque todos tem o direito de saber quem será beneficiado e agora que a informação foi prestada 

é a favor do projeto. O Vereador Cleber lembrou que muitas outras pessoas fazem intercâmbio 

em outros países e entende que também tem o direito de receber incentivos da municipalidade e 

espera que o conhecimento adquirido no intercâmbio seja repassado para outras pessoas. A 

Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o 

Parecer e o Projeto de Lei nº 006/2012 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. 

- Projeto de Lei nº 010/2012, que “Autoriza a abertura de crédito especial 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 nº 010/2012 em votação, aprovados 

integralmente e por unanimidade. - Requerimento nº 001/2012, de autoria do Vereador Luiz 

Paulo, que solicita a reforma da Ponte localizada entre as propriedades dos Senhores Darci, João 

e Jandir Desengrini, na Linha Sabadin, divisa com o município de Ilópolis. Colocado em 

discussão, o Vereador Luiz Paulo informou que em anexo ao Requerimento tem um abaixo-

assinado dos moradores reivindicando a obra, que vai beneficiar muitas pessoas, já que a estrada 

é intermunicipal. Colocado o Requerimento nº 001/2012 em votação, aprovado por 

unanimidade. - Requerimento nº 002/2012, de autoria do Vereador Luiz Paulo, que solicita ao 

Executivo seja providenciado o equipamento necessário para que o Relógio Ponto Eletrônico da 

municipalidade forneça um comprovante (ticket) para os servidores municipais, com o horário 

de entrada e saída do trabalho. Colocado em discussão, o Vereador Luiz Paulo disse que é um 

direito dos servidores ficarem com um comprovante do horário trabalhado, principalmente com 

relação as horas extras. Colocado o Requerimento nº 002/2012 em votação, aprovado por 

unanimidade. - Requerimento nº 003/2012, de autoria de todos os Vereadores, que requer do 

Executivo Municipal seja incluído, no caso de não estar previsto no projeto, a construção de 

redutores de velocidade ao longo da Avenida Barão do Rio Branco. Colocado em discussão, o 

Presidente disse que por várias vezes recebeu dos moradores pedidos de instalação de redutores 

de velocidade e espera que sejam construídos para dar mais segurança aos moradores.  O 
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Vereador Luiz Paulo disse que os redutores de velocidade são importantes tendo em vista que 

alguns motoristas passam pela referida avenida em alta velocidade. O Vereador Nestor informou 

que já consta no projeto original da pavimentação a instalação de redutores de velocidade 

naquela avenida. Informou também que assim que for nomeado o Diretor de Trânsito será 

formatado um projeto para que todas as ruas tenham redutores de velocidade. Colocado o 

Requerimento nº 003/2012 em votação, aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 

004/2012, de autoria dos Vereadores do PT, PMDB e PP, que solicita ao Prefeito Municipal seja 

fornecido a esta Casa Legislativa, dentro dos prazos vigentes previstos no artigo 127 da Lei 

Orgânica Municipal e 37 da Constituição Federal, cópia da Prestação de Contas relativa aos 

gastos com a realização do Natal no Morro, edição 2011, especificando também os recursos 

investidos pela municipalidade, recursos de patrocínios e demais recursos captados. Colocado 

em discussão, o Vereador Cleber disse que é a favor do Natal no Morro, mas como Vereador 

tem o direito de fiscalizar e por isso está solicitando a prestação de contas do último Natal. 

Lembrou que conforme investigação da Promotoria Pública foram apuradas irregularidades na 

edição de 2009, como por exemplo o pagamento de um show que não aconteceu. Lembrou que 

no Natal no Morro 2011 foram investidos mais de duzentos mil reais em recursos próprios e o 

Prefeito divulgou em programa de rádio que foram captados outros duzentos mil reais, 

totalizando mais de quatrocentos mil reais gastos na última edição e já ouviu comentários que 

alguns problemas ocorreram e por isso está solicitando a informação para esclarecer isso. 

Lembrou também que muitos requerimentos solicitando informações no ano passado não foram 

respondidos pelo Executivo. O Vereador Adilson disse que os Vereadores poderiam procurar os 

Secretários Municipais para buscar esclarecimentos e antes de dizer que existem irregularidades 

deve-se primeiro provar as mesmas. O Vereador Cleber salientou que existe um inquérito civil 

apontando irregularidades. Colocado o Requerimento nº 004/2012 em votação, aprovado por 

unanimidade. - Pedido de Licença para viagem à Brasília de 13 a 16 de fevereiro de 2012 feito 

pelos Vereadores Adriano e  Adilson. Colocado em discussão e votação, aprovado por 

unanimidade. A seguir passou-se a eleições das Comissões Permanentes abaixo identificadas:  O 

Vereador Nestor apresentou a Chapa Um (01) conforme segue: Para Comissão de Saúde, 

Assistência Social e Direitos Humanos: Presidente: Ver. Cleber Schuster; Relator: Ver. Leones 

Ultramari; Membro: Ver. Marildo Guerini. Para Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio 

Ambiente: Presidente: Ver. Reni Guerini Maia; Relator: Ver. Adilson Borges da Silva; Membro: 

Ver. Cleber Schuster. Para a Comissão de Educação, Cultura e Desporto:   Presidente: Ver. Luiz 

Paulo Fontana; Relator: Ver. Adilson Borges da Silva; Membro:  Ver. Leones Ultramari. Já o 

Vereador Leones Ultramari apresentou a Chapa Dois (02), conforme segue: Para Comissão de 

saúde, assistência social e direitos humanos: Presidente: Ver. Reni Guerini Maia; Relator: Ver. 

Nestor Pompermaier; Membro: Ver. Marildo Guerini. Para a Comissão de Agricultura, Pecuária 

e Meio Ambiente: Presidente: Ver. Luiz Paulo Fontana; Relator: Ver. Cleber Schuster; Membro:  

Ver. Marildo Guerini. Para a Comissão de Educação, Cultura e Desporto: Presidente: Ver. 

Vilson Cichelero; Relator: Ver. Adilson Borges da Silva; Membro: Ver. Marildo Guerini. Feita 

a votação secreta foi apurado o seguinte resultado: a Chapa Dois (02) recebeu sete (07) votos e a 

Chapa Um (01) recebeu dois (02) votos, ficando eleita, portanto, a Chapa Dois (02). A seguir 
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passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Luiz Paulo destacou a construção da nova sede da 

Câmara de Vereadores, as dificuldades encontradas, mas que ao final se concretizou. Comentou 

sobre os recursos federais que os Vereadores conseguiram junto a Deputados e Ministérios, 

comprovando que as diárias recebidas foram bem investidas, assim como a remuneração 

recebida como Vereador. Lembrou que mais de quatrocentos mil reais que eram da Câmara 

foram devolvidos aos cofres do Município. O Vereador Marildo criticou o setor onde é feita a 

Carteira de Identidade, tendo em vista que muitas pessoas buscaram o serviço mas não foram 

atendidas porque faltava papel. Lembrou que sempre criticou a administração devido as más 

condições das estradas do interior e agora vê-se obrigado a criticar as péssimas condições das 

ruas onde estão sendo realizadas obras, já que o Executivo não as deixa em boas condições de 

uso. Comentou sobre a rede de água de Torres Gonçalves, onde algumas famílias ficaram sem a 

rede, enquanto um empresário obteve cerca de trezentos metros de rede, até um açude de sua 

propriedade. Sobre a viagem à Brasília, anunciou que o deputado Jerônimo destinou uma verba 

de R$ 250.000,00 para o Bairro Scorsatto e para a comunidade de Cândido Brum mais R$ 

100.000,00. Informou também que estão pleiteando junto a Senadora Ana Amélia uma emenda 

no valor de R$ 150.000,00 para uma Academia da Saúde para nossa cidade. O Vereador Cleber 

informou que visitou diversos Deputados do PT e visitou o Senador Paim para agradecer a 

emenda destinada ao Bairro Nossa Senhora das Graças para construção de um Pavilhão. Disse 

que fez pedido para que os Deputados e o Senador Paim se empenhem no sentido de buscar a 

liberação da emenda popular destinada a ser aplicada no abastecimento de água. Disse que 

espera que o Executivo resolva a situação daquelas sete famílias que ficaram sem a rede de água 

em Torres Gonçalves. Anunciou uma emenda parlamentar do Deputado Elvino para a 

Cooperativa dos Fruticultores. Disse que solicitou a DIFRA as máquinas para perfuração de 

poços artesianos no interior do Município, já que muitas famílias estão sem água. Informou que 

o executivo devolveu à Defesa Civil Nacional cinqüenta e três mil reais, mesmo tendo muitas 

obras para serem realizadas, como as pontes que dão acesso aos Senhores Valdir Paludo e 

Antonio Cestari. O Vereador Nestor disse que muitas pessoas estão jogando lixo nas laterais das 

estradas que são saídas de nossa cidade, principalmente na saída para Ilópolis, com o objetivo de 

denegrir a imagem do nosso Município e providências devem ser tomadas para coibir e 

descobrir quem joga o lixo. Com relação a RS 332, lembrou que em 2011 por muitas vezes foi 

solicitado ao DAER mais segurança na curva localizada na saída para a comunidade de Cinco 

Voltas, em São Lourenço e novamente devemos insistir para que obras de melhoria sejam 

realizadas no local. Comentou a situação que se verifica no interior devido a estiagem e os 

prejuízos na agricultura. O Vereador Adilson comentou a situação do setor calçadista e sua 

importância para o nosso Município, principalmente na geração de empregos e há poucos dias a 

empresa de calçados Julia, de Arroio do Meio, já iniciou suas atividades em nossa cidade. 

Salientou que muitas obras estão sendo feitas pela Administração Municipal, mas certamente 

não conseguirá fazer todas as que são necessárias. O Vereador Reni disse que quando se 

candidatou tinha um sonho e uma missão a cumprir, sonho esse de representar o seu povo da 

melhor maneira possível. Também tinha a missão de construir a nova sede da Câmara  e hoje se 

tornou realidade. O Presidente destacou que a população está parabenizando a Câmara de 
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Vereadores pelo seu trabalho. Informou que esteve representando a Câmara na manifestação 

contra os altos preços dos pedágios, ocorrida em Encantado e também esteve visitando a 

empresa de calçados Julia de Arroio do Meio. 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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