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             ATA Nº 003/2012 

Aos vinte e dois (22) 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 

002/2012,  da Sessão Ordinária realizada no dia sete (07) de fevereiro de dois mil e doze (2012), 

em votação, sendo  aprovada  integralmente e por unanimidade. O Vereador Nestor fez a leitura 

de um trecho da Bíblia. A seguir o Presidente apresentou a seguinte pauta para a Ordem do Dia: 

- Projetos de Leis nº 011e 012/2012. Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada 

por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 011/2012, que “Autoriza a abertura de 

crédito suplementar  que especifica.” Colocado em discussão, o Vereador Reni informou que 

foram aprovados no ano passado alguns incentivos a empresas, mas não há saldo suficiente na 

rubrica para repassar os mesmos e por isso a apresentação deste projeto. O Vereador Adilson 

disse que a administração municipal está valorizando as empresas locais, visando o seu 

crescimento, assim como do Município.  O Vereador Marildo disse que é favorável ao projeto 

porque os incentivos já foram aprovados. O Vereador Cleber disse que é a favor do projeto para 

que as empresas possam receber os incentivos e salientou que mais setores precisam receber 

incentivos da municipalidade, visando a criação de emprego e renda e a manutenção dos 

agricultores no seu meio, já que nosso Município vem perdendo população nos últimos anos. O 

Vereador Luiz Paulo disse que esses valores deveriam estar incluídos no orçamento, já que 

estavam previstos para serem concedidos os incentivos neste ano. Lembrou que também existem 

valores no PPA para a criação de um distrito industrial, para geração de emprego e renda, mas 

infelizmente essa obra não é considerada como prioridade. O Presidente nomeou o Vereador 

Reni para integrar como Membro na Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento durante a 

ausência do titular, Vereador Vilson Cichelero. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 

emitiu Parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 011/2012 em 

votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 012/2012, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação Motociclística e 

Automobilística Arvorezinha e Região – AMAR, bem como a abertura de crédito especial e dá 

outras providências.” Colocado em discussão, o projeto foi amplamente debatido e a seguir a 

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

Parecer e o Projeto de Lei nº 012/2012 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. 

A seguir passou-se ao Grande Expediente: O Vereador Marildo lembrou da existência da Lei nº 

2165/2011 que trata sobre o tempo de espera dos usuários nas filas de bancos e que gostaria que 

fosse mais divulgada pelos meios de comunicação. O Vereador Luiz Paulo comunicou que no 

dia dezesseis esteve participando da abertura da Festa da Uva, em Caxias do Sul, e destacou que 

a vitivinicultura é uma boa opção para substituir a cultura do fumo. Comentou o campeonato de 
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futsal de Pinhal Queimado e o apoio que os Vereadores estão dando ao mesmo. O Vereador 

Reni anunciou que durante a participação na Festa da Uva esteve reunido com o Deputado 

Danrlei do PSD e este se comprometeu em liberar uma emenda parlamentar para o nosso 

Município. O Vereador Adilson informou que esteve em audiência, juntamente com o Prefeito e 

o Vereador Adriano, com o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Marco Maia, com o 

Ministro da Agricultura Mendes Ribeiro, tratando sobre diversos assuntos de interesse do 

Município. Disse que também estiveram em audiência com o Deputado Cherini, que se 

comprometeu em repassar uma emenda parlamentar no valor de quinhentos mil reais. 

Futuramente apresentará um balaço da sua ida a Brasília. O Vereador Cleber disse que estão 

aparecendo os resultados das reivindicações feitas pelos Vereadores a Deputados e Ministérios 

em busca de verbas para o nosso Município. Informou que juntamente com o senhor Angelo 

Viega e com o Diretor Nelson Marchetti, estiveram na 25º CRE de Soledade pleiteando o EJA 

para Arvorezinha e provavelmente serão atendidos. Informou quw a escola Felipe Roman Ros 

foi beneficiada com recursos do MEC com uma verba para construção de uma quadra esportiva 

coberta. Disse que está intervindo junto a 25ª CRE para que o ensino médio seja disponibilizado 

pela Escola Mathilde Gehlen. Comentou sobre audiência pública feita no ano passado onde 

foram destinados recursos para redes de abastecimento de água no interior e em matéria 

divulgada  no jornal local não consta a comunidade de Linha Quinta Alta, e se a mesma 

realmente ficou de fora, solicitou a sua inclusão para também possa receber os recursos. Disse 

que estranhou a atitude do Vice-Prefeito com relação aquelas sete famílias que ficaram sem a 

rede de água em Torres Gonçalves, pois está culpando o PT e o senhor Angelo Viega por elas 

estarem sem água. Informou que algumas comunidades do interior serão beneficiadas com a 

abertura de poços artesianos. Cobrou  novamente do Executivo  a prestação de contas do Natal 

no Morro 2011, onde foram gastos mais de quatrocentos mil reais. Comentou a anulação do 

Concurso Público realizado no ano passado. Nada mais havendo para ser registrado, às 

dezessete (17) horas e cinquenta (50) 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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