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             ATA Nº 016/2012 

Aos dezenove (19) dias do mês de junho 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, Elisabete de Mello Musselin, Adilson Borges da Silva, Reni Guerini Maia, Cleber 

Schuster, Fábio Júnior de Lima Pereira, Vilson Cichelero e Leones Ultramari. Havendo quorum 

regimental, o Presidente declarou aberta a Sessão e imediatamente colocou em votação a Ata de 

nº 015/2012, da Sessão Ordinária realizada no dia cinco (05) de junho  de dois mil e doze 

(2012), sendo aprovada  integralmente e por unanimidade. O Vereador Reni 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 048, 050, 051/2012. Colocada a ordem do dia em discussão e votação, 

aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 048/2012, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a custear despesas para a realização da Festa Municipal de São João, 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 048/2012 em votação, 

aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 050/2012, que “Estabelece 

prazos de validade das Licenças Ambientais no Município de Arvorezinha e dá outras 

providências.” Colocado em discussão, o Vereador Reni destacou a importância do projeto. O 

Vereador Cleber informou que o projeto apenas está se adequando a Resolução do CONAMA e 

lembrou que sempre cobrou a municipalização do Licenciamento Ambiental e felizmente está se 

concretizando e espera que as licenças sejam expedidas dentro das normas legais e 

indiscriminadamente. O Vereador Adilson lembrou que está acontecendo a Rio Mais 20 e as 

dificuldades que os pequenos agricultores poderão enfrentar para poder produzir alimentos 

devido a nova legislação ambiental. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu 

parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 050/2012 em votação, 

aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 051/2012, que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a assinar contrato de Comodato com a Empresa VIVO S/A, e 

Contrato de repasse com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Arvorezinha – 

SINSEPA.” Após alguns debates, a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer 

favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 051/2012 em votação, aprovados 

integralmente e por unanimidade. A seguir o Vereador Cleber fez Requerimento verbal  

solicitando seja providenciada a  manutenção da estrada, inclusive dos bueiros,  que liga a Linha 

Terceira Borguetto até a propriedade do Sr. Vilmar Zucolotto, divisa com a Linha Quarta, tendo 

em vista o mau estado de conservação da mesma. Colocado em votação, aprovado por 

unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente: A Vereadora Elisabete salientou a 

necessidade das lideranças municipais e regionais se unirem para buscar recursos para adquirir 

um aparelho que é utilizado para cortar o ferro para retirar das ferragens as pessoas que sofrem 

acidentes de carro. O Vereador  Luiz Paulo comentou que como membro da Comissão de 

Agricultura e do CMDR vai apresentar na próxima reunião do referido Conselho um DVD com 
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as inovações verificadas na avicultura. Comentou sua participação na palestra promovida pela 

AVAT na Suinofest em Encantado relacionadas a nova legislação sobre o meio ambiente e a 

necessidade de fazer um esclarecimento sobre o assunto para os agricultores. O Vereador 

Adilson comentou sobre a 6ª FEMATE que será realizada em setembro e a necessidade de 

destacar o potencial da erva mate. O Vereador Vilson solicitou à administração municipal para 

que refaça o passeio público ao lado da Cerfox. Informou que o Executivo pode cadastrar no 

SINCONV diversos projetos junto ao Governo Federal para receber verbas para adquirir 

máquinas e equipamentos, assim como para abastecimento de água para as comunidades do 

interior do nosso Município. Nada mais havendo para ser registrado, às dezoito (18) horas 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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