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             ATA Nº 020/2012 

Aos sete (07) dias do mês de agosto 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, Marildo Guerini, Vilson Cichelero e Leones Ultramari. Havendo quorum regimental, 

o Presidente declarou aberta a Sessão e colocou em votação a Ata de nº 019/2012, da Sessão 

Ordinária realizada no dia dezessete (17) de julho de dois mil e doze (2012), sendo aprovada 

integralmente e por unanimidade. O Vereador Marildo 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 060, 

061, 062 e 063/2012;  - Requerimento nº 018/2012; e, - Proposição nº 001/2012. Colocada a 

ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de 

Lei nº 060/2012, que “Autoriza o Executivo Municipal a conceder o uso de bem patrimonial que 

especifica e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador Reni salientou a 

importância do incentivo, que visa a geração de emprego e renda para o nosso Município e 

parabenizou os empresários pela iniciativa. O Vereador Vilson salientou que esteve avaliando o 

projeto e gostaria que permanecesse em estudo para que seja analisado mais profundamente, até 

porque é um prazo longo, mas isso não quer dizer que é contra o projeto, apenas quer que tanto 

o Município como a empresa fiquem bem. Lembrou que a empresa Imprell já recebeu 

praticamente vinte e sete mil reais de incentivos da atual administração. Diante disso fez 

Proposição para que o Projeto de Lei nº 060/2012 permaneça em estudo. O Vereador Cleber 

disse que a empresa vem progredindo e sem dúvida o incentivo visa contribuir para o seu 

crescimento e gostaria de ouvir dos empresários qual o projeto da empresa, já que o assunto foi 

tratado entre o Executivo e os empresários. O Presidente lembrou que na justificativa do projeto 

está a proposta da empresa e informou que conversou com os empresários  Mateus e Alan que 

disponibilizaram o projeto da empresa e destacou que também terão que fazer diversos 

investimentos para adaptar o Ginásio para atender as necessidades da empresa. O Vereador Luiz 

Paulo disse que conversou com o empresário Alan, oportunidade em que lhe foi colocada a 

vontade e a necessidade que a empresa tinha em ampliar o espaço físico para assim também 

possibilitar o seu crescimento. Disse que acredita no potencial do nosso povo e tem certeza que 

os empresários Alan e Mateus tem um projeto arrojado, e os Vereadores podem entrar num 

entendimento para votar hoje o projeto, mas respeita a posição do colega Vereador Vilson. 

Salientou também que se a administração municipal tivesse criado o distrito industrial, hoje essa 

empresa estaria se instalando no mesmo. O Vereador Adilson disse que a empresa Imprell  

necessita de um local mais amplo e destacou sua importância para o nosso Município. A 

Vereadora Elisabete disse que é gente da nossa terra investindo e gerando empregos em nosso 

Município. Colocada a Proposição em votação, reprovada por seis  (06) votos contra dois (02), 

sendo os votos favoráveis dos Vereadores Vilson e Marildo. A Comissão de Justiça, Finanças e 

Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto, sendo que o Vereador Vilson absteve-se de 
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emitir parecer. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 060/2012 em votação, aprovados 

integralmente e por seis (06) votos. Os Vereadores Vilson e Marildo abstiveram-se de votar. - 

Projeto de Lei nº 061/2012, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar que especifica”. O 

Vereador Vilson apresentou Emenda Modificativa nº 001, reduzindo em R$ 8.500,00 (oito mil e 

quinhentos reais) o valor da suplementação de verbas. Colocados em discussão, o Vereador 

Vilson disse que fez a emenda porque o projeto retira valores destinados ao CONSEPRO. O 

Vereador Luiz Paulo disse que não vê problema nenhum em aprovar a emenda, até porque, 

existindo necessidade de suplementação, novo projeto poderá ser feito. A Comissão de Justiça, 

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

Lei nº 060/2012 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 

062/2012, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar que especifica”, e, - Projeto de Lei nº 

063/2012, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar que especifica”. A Comissão de 

Justiça, Finanças e Orçamento emitiu pareceres favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres 

e os Projetos de Leis nº 062 e 063/2012 em votação, aprovados integralmente e por 

unanimidade. - Requerimento nº 018/2012, de autoria do Vereador Vilson e demais Vereadores, 

que solicita ao Presidente e ao Prefeito Municipal para participarem financeiramente na 

promoção do 2º Rodeio Crioulo Estadual nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2012, promovido 

pelo Piquete de Laçadores Bons Amigos de Arvorezinha. Colocado em discussão, o Vereador 

Vilson disse que foi procurado por integrantes do Piquete e entende que como outros eventos já 

foram incentivados, nada mais justo que também este receba auxílio. Colocado o Requerimento 

nº 018/2012 em votação, aprovado por unanimidade. - Proposição nº 001/2012, de autoria do 

Presidente, propondo os valores para fixar os subsídios dos agentes políticos para o 

mandato/gestão 2013/2016. Após alguns debates os Vereadores entraram num entendimento de 

não votar a Proposição nesta Sessão e por isso a mesma permaneceu em estudo. A seguir 

passou-se ao Grande Expediente: O Vereador Luiz Paulo lembrou que o plano de Governo da 

atual administração previa a criação do Distrito Industrial e hoje estão aqui votando um projeto 

que destina um Ginásio para a empresa IMPRELL. Salientou que entende que os planos de 

governos devem ser honrados e cumpridos e nem mesmo o Plano Plurianual foi cumprido. Disse 

que o seu Plano de Governo será cumprido integralmente e lembrou que oito ônibus saem de 

Arvorezinha levando pessoas para trabalhar em outros municípios. Caso isso continua, 

provavelmente nosso Município continuará a perder famílias que irão residir na cidade onde 

trabalham e com isso o Município corre o risco de perder em torno de um milhão de reais, já que 

a população continuará a diminuir se nada for feito para gerar novos empregos em nossa cidade. 

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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