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ATA N° 33/2022 - Sessão Ordinária
 
Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, com início às
dezoito horas e trinta minutos, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, situada
na Avenida Lauro Muller n° 249, 2° Andar, centro, realizou-se a Trigésima Terceira Sessão
Ordinária, da Segunda Sessão Legislativa, da Oitava Legislatura, tendo-se deliberado o que
segue: O Presidente da Câmara, Vereador Wellington Berner Pereira declarou aberta a
presente Sessão, saudou os componentes da Mesa, os Vereadores, os efetivos e
comissionados da Casa e ao público que assiste de seus lares. Na sequência o Presidente
passou a Sessão para o Pequeno Expediente, pedindo ao Secretário a leitura da ata da
Sessão anterior, que após pedido de retificação, foi aprovada por unanimidade. Dando
continuidade, foram lidos os Ofícios Recebidos: Ofício da Associação de Assistência
Hospitalar Osvaldo Cruz de Arabutã; Relatório de atendimentos do Conselho Tutelar. Após,
foram lidos os Ofícios Expedidos: Ofício n° 233, 234, 235, 236, 237, 238 e 239/2022. Na
sequência, foram lidas as proposições do Legislativo: Indicação nº 25/2022, de autoria dos
Vereadores Assoredo Konrad e Nusio Martinho Rübenich. Terminada a leitura da Matéria que
compõe o Expediente, o Presidente passou a palavra para os vereadores que desejam se
manifestar durante cinco minutos: A Vereadora Liane informou a continuação da vacinação
contra o covid, bem como a prorrogação da campanha de vacinação contra a poliomielite.
Não tendo mais pronunciamentos, o Presidente passou a Sessão para a Ordem do Dia,
solicitando a leitura das proposições destinadas à votação: Projeto de Lei Complementar nº
14/2022, que altera a Lei Complementar nº 139 de 29 de novembro de 2013 que dispõe sobre
o parcelamento e o remembramento do solo para fins urbanos e dá outras providências. O
Vereador Nusio justificou a indicação. Não havendo oposições foi aprovada por unanimidade
em primeira votação. Projeto de Lei Complementar nº 15/2022, que altera a Lei
Complementar nº 140 de 29 de novembro de 2013 que dispõe sobre o Código de Obras do
Município de Arabutã. O Vereador Nusio justificou a proposição. Não havendo oposições foi
aprovada por unanimidade em primeira votação. Na sequência, passou-se para o Grande
Expediente: O Vereador Mauri relatou sua visita a empresa Laticínios Muller, juntamente com
o Deputado Marcos Vieira, onde foram informados dos grandes investimentos que estão
sendo executados para torná-la a terceira maior empresa de laticínios de Santa Catarina. A
ampliação da empresa está sendo realizada pela empresa Artefatos Arabutã.  Pediu um
Ofício para agradecer a Laticínios Müller e a Artefatos Arabutã, pelos investimentos e pelo
trabalho. O Ofício foi aprovado. Solicitou um Ofício para o Setor da Infraestrutura, para que
seja realizado o patrolamento da estrada de Linha Pelotas, da encruzilhada até a Fazenda
Bortoletti e em Lajeado Guaraipo, desde a propriedade da Família Bastian até o Bar do Cirio.
O Ofício foi aprovado. Relatou sua participação na festa de Lajeado Guaraipo, parabenizando
a todos pela organização. O Suplente de Vereador em Exercício Helio pronunciou-se sobre
uma cobrança recebida de um munícipe, que está fazendo grandes investimentos e que vem
tendo dificuldades para ser atendido pelo Setor da Infraestrutura. Parabenizou o colega Mauri
sobre sua fala sobre as empresas, destacando também o crescimento da empresa Pavan e
as necessidades da agricultura, através do desenvolvimento de programas de incentivo. Os
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Vereadores Nusio, Mauri, Assoredo e Ilário apartearam concordando com o colega, fazendo
considerações sobre o assunto e pedindo uma atualização na Lei para que seja aumentado o
valor do incentivo. Helio pediu a atualização da Lei, pois isso é muito importante para os
munícipes. Pediu atenção especial para a estrada de Linha Iracema, que está muito ruim,
com urgência. O Vereador Márcio acompanhou a rodada do campeonato de bolão G8;
participou do evento promovido pelo Pré-Escolar Cinderela, parabenizando os envolvidos.
Acompanhou a tarde gaúcha na Praça Central e parabenizou o Setor da Cultura pela
organização e os gaúchos, pelo seu dia; participou da festa em Linha Guaraipo e parabenizou
os organizadores e participantes; trouxe a agenda esportiva da semana. O vereador Ilário
manifestou-se para convidar todos para a reinauguração da cancha de boca de Linha
Pelotas, a primeira com carpete. Após, não havendo mais manifestações, o Presidente
encerrou a presente Sessão às 19h17min e convidou os Senhores Vereadores para a
próxima Sessão Ordinária, dia 26 de setembro, com início às 18h30min neste mesmo local.

WELLINGTON BERNER PEREIRA
PRESIDENTE

MÁRCIO LEANDRO LÜCKEMEIER
SECRETÁRIO

LIANE GESSI LAUX DÖRZBACHER
VICE-PRESIDENTE

ROSA OST STEFFEN

VEREADORA
ASSOREDO KONRAD

VEREADOR
HELIO LÖSCH

VEREADOR

ILÁRIO HAEFLIGER
 VEREADOR

MAURI PATZLAFF
 VEREADOR

NUSIO MARTINHO RÜBENICH
VEREADOR


