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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

ARABUTÃ - SANTA CATARINA 

 

ATA N 25/2021 Sessão Ordinária 

 

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e 

um, com início às dezoito horas e trinta minutos foi realizada no Plenário 

da Câmara de Vereadores de Arabutã, seguindo-se os protocolos, devido a 

pandemia do coronavírus (COVID-19), a Vigésima Quinta Sessão 

Ordinária da Primeira Sessão Legislativa, da Oitava Legislatura, 

deliberando-se o que segue: O Presidente da Câmara, Vereador 

Wellington Berner Pereira, declarou aberta a presente Sessão saudando os 

Vereadores, os efetivos e comissionados da casa e ao público que assiste 

de seus lares. Na sequência, passou a Sessão para o Pequeno 

Expediente, o Secretário fez a leitura da ata da sessão anterior, não 

havendo oposições a mesma foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, 

o Presidente requereu a leitura do Material que compõe este expediente, 

iniciando pela leitura dos Ofícios Recebidos: Ofício n° 3307/CC-DIAL-

GEAPI, Diretoria de Assuntos Legislativos, informações a respeito da 

conclusão da obra do Centro de Eventos de Arabutã; Ofício n° 11/2021, 

do Executivo Municipal, convidando para a 12ª Conferência Municipal de 

Assistência Social; Ofício n° 172/2021, do Executivo Municipal, solicitando 

espaço para o uso da palavra pelo Vice-Prefeito Municipal; Ofício n° 

173/2021, do Executivo Municipal, solicitando a retirada de pauta e 

devolução do Projeto de Lei Complementar n° 12 de 05 de julho de 2021. 

Após, foram lidos os Ofícios Expedidos: Ofício n° 137/2021, do Legislativo 

Municipal, encaminhando o Projeto de Lei Complementar n° 13/2021, do 

Executivo Municipal, para sanção; Ofício n° 138/2021, do Legislativo 

Municipal, encaminhando o Projeto de Lei Ordinária n° 17/2021, do 
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Executivo Municipal, para sanção; Ofício n° 139/2021, do Legislativo 

Municipal, de agradecimento à empresa Petry Fest Haus. Após foram lidas 

as proposições do Poder Executivo: Projeto de Lei Complementar n° 15 de 

26 de julho de 2021, que acresce dispositivo à Lei Complementar n° 15 e 

16 de dezembro de 1993, que institui o Código Tributário do Município e 

dá outras providências. Terminada a leitura da Matéria que compõe o 

Expediente, o Presidente passou a palavra para os Vereadores que 

desejam se manifestar durante 5 (cinco) minutos. O Vereador Nusio 

solicitou a palavra, cumprimentou a todos e destacou a passagem do dia 

do Colono e Motorista, parabenizando todos, bem como parabenizou a 

SERC 25 de julho pelo seu aniversário. A Vereadora Liane solicitou a 

palavra, saudou a todos ressaltando a importância da continuidade dos 

cuidados em relação a covid; destacou aos interessados que estão abertas 

as inscrições para próteses dentárias; a vacinação da influenza; e que a 

farmácia do Posto de Saúde de Arabutã estará fechada nessa semana. O 

Vereador Márcio, pediu a palavra, cumprimentou a todos, destacando as 

atividades desenvolvidas no Setor da Cultura e Turismo, no Setor do 

Esporte, na Secretaria da Agricultura, na Secretaria de Infraestrutura e 

Urbanismo, na Secretaria da Educação e na Administração. O Vereador 

Assoredo pediu a palavra, cumprimentou a todos e agradeceu pelos 

esclarecimentos trazidos pelo Vice-Prefeito e pelo pronto atendimento do 

líder de governo, bem como pelo apoio da Mesa. Estendeu homenagens 

ao Colono e Motorista. O Vereador Ilário solicitou a palavra, 

parabenizando o Colono e Motorista pelo seu trabalho. O Vereador Mauri 

fez uso da palavra, saudando a todos, lembrando da visita do Governador, 

bem como o recebimento de emendas. Destacou o trabalho de todos os 

vereadores pelo empenho em busca de recursos para o Município. 

Destacou o dia do Colono e Motorista e em nome de todos os agricultores, 
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destacou o agricultor Renato Heinrichs, pedindo o envio de Ofício de 

agradecimento pelo seu trabalho, o qual foi aprovado por unanimidade. A 

Vereadora Venícia solicitou a palavra, cumprimentando a todos, 

aproveitando para parabenizar o Colono e Motorista. Não havendo mais 

pronunciamentos, o Presidente passou a Sessão para a Ordem do Dia: 

Indicação n° 42/2021, de iniciativa dos Vereadores Felipe Patzlaff, 

Assoredo Konrad, Ilário Haefliger – MDB e Mauri Patzlaff – PSDB, 

indicando que seja feito um estudo para abertura de um acesso 

secundário do Bairro Nicolau Petry à Rod. SC 154, com saída nas 

proximidades da Empresa Artefatos Arabutã. O Vereador Assoredo fez a 

justificativa da presente indicação. Não havendo oposições a indicação foi 

aprovada por unanimidade. Sem mais assuntos, a Sessão passou para o 

Grande Expediente: Fez uso da palavra o Vereador Felipe, 

cumprimentando a todos, salientou a importância do recebimento das 

inúmeras emendas, solicitando o envio de um Ofício para que sejam 

informados os valores recebidos e como serão utilizados. O Ofício foi 

aprovado por unanimidade. Aproveitou o ensejo e parabenizou o Colono e 

Motorista, destacando também o dia do Suinocultor. O Vereador Assoredo 

pediu o envio de um Ofício para a Prefeita e para a Amauc, para que a 

entidade busque mais profissionais para a elaboração de projetos, cujo 

pedido foi aprovado por unanimidade. O Vereador Mauri participou 

novamente para pedir que o líder de governo traga informações sobre a 

obra da ciclovia, de que maneira foi feita a licitação e como são realizados 

o trabalhos. O Presidente complementou dizendo ser conveniente o pedido 

de esclarecimentos e que o líder de governo poderá buscar essas 

informações. O Vereador Márcio pediu a palavra e enalteceu os Bombeiros 

e seus investimentos, bem como a ajuda prestada no puxe de água. 

Informou ainda que esteve acompanhando a equipe masculina de bocha 
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rafa vollo; colaborou com a equipe do Ser 3 de Maio; acompanhou os 

serviços de sinalização do asfalto entre Nova Estrela e Linha Pelotas; 

acompanhou os trabalhos com o rompedor; na Secretaria da Agricultura, 

auxiliou na entrega de caxambus, bem como a realização de visitas aos 

nossos munícipes. Homenageou os suinocultores, os colonos e os 

motoristas, o SERC 25 de Julho e os avós. Destacou o trabalho do Deinfra 

na Rod. SC 154. Após, não havendo mais manifestações, o Presidente 

encerrou a presente Sessão às 19h27min, e convidou aos Senhores 

Vereadores para participarem da 26ª Sessão Ordinária que ocorrerá no dia 

02 de Agosto com início às 18h30min no Plenário da Câmara de 

Vereadores.  
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Ilário Haefliger 

Vereador 
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