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             ATA Nº 019/2012 

Aos dezessete (17) dias do mês de julho 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, Osvaldo França Maurer, Vilson Cichelero e Leones Ultramari. Havendo quorum 

regimental, o Presidente declarou aberta a Sessão e comunicou que o Vereador Fábio Júnior de 

Lima Pereira – PP, licenciou-se de suas funções de Vereador pelo prazo de trinta e dois (32) 

dias, a contar do dia seis (06) de julho de dois mil e doze (2012), para tratar de assuntos de 

interesse particular e tendo em vista que os suplentes imediatos não assumiram o Cargo,  por 

isso convidou o Oitavo Suplente de Vereador da coligação PP/PT, Senhor Osvaldo França 

Maurer  – PP, para entregar a Mesa Diretora o Diploma e a sua Declaração de Bens. Em seguida 

iniciou-se o ato de compromisso e posse, conforme dispõe o Regimento Interno desta Casa, 

sendo que o senhor Osvaldo França Maurer prestou o compromisso legal e o Presidente 

declarou-o empossado no cargo de Vereador pelo mesmo período do afastamento do titular. A 

seguir o Presidente colocou em votação a Ata de nº 018/2012, da Sessão Ordinária realizada no 

dia três (03) de julho de dois mil e doze (2012), sendo aprovada integralmente e por 

unanimidade. O Vereador Adilson 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 056, 057, 058 e 

059/2012; e,  - Requerimento nº 017/2012. Colocada a ordem do dia em discussão e votação, 

aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 056/2012, que “Dá denominação 

a Rua que identifica da cidade de Arvorezinha e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 

057/2012, que “Dá denominação a Rua que identifica da cidade de Arvorezinha e dá outras 

providências”; e, - Projeto de Lei nº 058/2012, que “Dá denominação a Rua que identifica da 

cidade de Arvorezinha e dá outras providências”. Colocados em discussão, os projetos foram 

amplamente debatidos, sendo que os Vereadores destacaram a contribuição que as pessoas, que 

por ora emprestam seus nomes para denominar ruas de nossa cidade, deram para o crescimento 

do nosso Município. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu pareceres favoráveis 

aos projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 056, 057 e 058/2012 em votação, 

aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 059/2012, 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 nº 059/2012 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Requerimento nº 

017/2012, de autoria do Vereador Vilson e demais Vereadores, que solicita ao Prefeito seja 

instalada urgentemente a  iluminação pública na Rua Félix Fachinetto,  nº 1011 (ao lado da RS 

332), tendo em vista que o contribuinte Aldoir José Bonfanti paga pela iluminação pública, mas 

não dispõe do serviço. Solicita também seja feito periodicamente o recolhimento de lixo naquele 

mesmo endereço. Colocado em discussão, o Vereador Vilson disse que é um direito do 

contribuinte exigir a iluminação pública, assim como o recolhimento do lixo, já que paga seus 
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impostos. Colocado o Requerimento nº 017/2012 em votação, aprovado por unanimidade. A 

seguir passou-se ao Grande Expediente: O Vereador Adilson destacou a importância  dos 

Vereadores reivindicarem verbas junto aos Deputados, para realizar obras em benefício da 

comunidade. Parabenizou a comunidade da Linha Torres Gonçalves pela bela festa realizada no 

último domingo. O Vereador Reni destacou o respeito que existe entre os Vereadores. Disse que 

até que o Prefeito desejar continua como líder do Governo, assim como tem certeza que o 

Prefeito vai executar a obra de saneamento básico no Bairro Moinho. Disse que as diferenças 

políticas existem apenas durante a eleição, pois após isso levantará apenas a bandeira do nosso 

Município. O Vereador Luiz Paulo comentou sua atuação aqui na Câmara nesta Legislatura e 

disse que postula ao cargo de Prefeito visando trazer dias melhores para a população do nosso 

Município. O Presidente alertou aos Vereadores para que ativem o sistema de alarme da Câmara 

de Vereadores, já que por muitas vezes os servidores da Casa chegam para trabalhar e o alarme 

não está ativado. Já com relação ao veículo da Câmara, disse que o mesmo tem seguro total e 

gostaria que se algum Vereador se envolver em acidente, que comunique a Secretaria desta 

Casa, já que há alguns dias atrás foi constatado algumas avarias no veículo. Nada mais havendo 

para ser registrado, às dezessete horas e trinta minutos (17:30 hs) 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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