
ATA Nº 005/2021 

Aos dezessete (17)  dias do mês  de fevereiro de  dois  mil e vinte e um (2021), às dezoito 

horas e quinze minutos (18:15 hs), no Plenário Vereador Hilário Ferri da Câmara de 

Vereadores de Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se os (as) senhores (as) 

Vereadores (as) para uma Sessão Ordinária. O Presidente da Mesa Diretora, Vereador 

Clóvis Provensi Roman, assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes 

Vereadores: Augusto Cichelero, Fabiano Pancotte, Tiago Fornari, Sueli Lodi Giordani, 

Eberson Coradi, Edelberto Gehlen, Clóvis Roman, Emir Colognese e Gilson Desengrini da 

Silva. Havendo quórum  regimental, o Presidente declarou aberta a Sessão e colocou em 

discussão e votação a Ata de nº 004/2021, da Sessão Ordinária realizada no dia primeiro (1º) 

de fevereiro de 2021, sendo aprovada integralmente e por unanimidade. Em seguida o 

Vereador Eberson 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   012, 013 e 014/2021; - 

Requerimentos nº 001, 002, 006, 007, 008  e 009/2021; e, - Relatório de Monitoramento de 

Gestão em Saúde referente ao Terceiro Quadrimestre de 2020. Colocada a ordem do dia em 

discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: - Relatório de 

Monitoramento de Gestão em Saúde referente ao Terceiro Quadrimestre de 2020. Colocado 

em discussão, o Presidente passou a palavra ao servidor Tiago Capoani, que prestou  aos 

Vereadores maiores esclarecimentos  sobre o relatório.  -- Projeto de Lei nº 012/2021, que 

“Autoriza a abertura de crédito suplementar especial e dá outras providências”. Colocado 

em discussão e após alguns debates a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  

parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 012/2021 em 

votação, aprovados integralmente e por unanimidade.  - Projeto de Lei nº 013/2021, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter emergencial, nas 

funções de Motorista, Agente Comunitário de Saúde – área 1, Agente Comunitário de Saúde 

– área 2, Educador Físico e dá outras providências”. Os Vereadores  do PDT apresentaram a 

seguinte Emenda Modificativa nº 001 aos caputs dos artigos 1º, 2º, 3º e 4º com a seguinte 

redação: “Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal de Arvorezinha autorizado a contratar 

em caráter emergencial por tempo determinado cinco (05) Motoristas, com carga horária 

semanal de 40 horas, pelo prazo de três (03) meses, a contar da assinatura do contrato de 

trabalho. Art. 2º- Fica o Poder Executivo Municipal de Arvorezinha autorizado a contratar 

em caráter emergencial por tempo determinado dois (02) Agentes Comunitários de Saúde – 

área 1, com carga horária semanal de 40 horas, pelo prazo de três (03) meses, a contar da 

assinatura do contrato de trabalho. Art. 3º- Fica o Poder Executivo Municipal de 

Arvorezinha autorizado a contratar em caráter emergencial por tempo determinado dois (02) 

Agentes Comunitários de Saúde – área 2, com carga horária semanal de 40 horas,  pelo 

prazo de três (03) meses, a contar da assinatura do contrato de trabalho. Art. 4º- Fica o 

Poder Executivo Municipal de Arvorezinha autorizado a contratar por tempo determinado 

um (01) Educador Físico, com carga horária semanal de 20 horas, pelo prazo de três (03) 

meses, a contar da assinatura do contrato de trabalho.” Colocados em discussão, a 

Vereadora Sueli informou que as contratações emergenciais serão feitas até que um novo 

processo seletivo seja realizado. O Vereador Eberson salientou que apresentou a emenda 

reduzindo o prazo dos contratos para três meses porque o processo  seletivo pode ser feito 

em dois meses, havendo tempo suficiente para que os novos servidores sejam contratados. 

Lembrou que os profissionais que ocupavam esses cargos em 2020 não tiveram seus 



contratos renovados, mesmo os Vereadores sabendo que o Executivo iria precisar deles 

neste ano. O Vereador Augusto disse que discorda da emenda, mas entende que devemos 

dar um voto de confiança ao Prefeito, pois  vai saber fazer  o que é melhor para o nosso 

Município. O Vereador Fabinho disse que estamos em  um novo momento e o que 

aconteceu na Legislatura  passada  não é responsabilidade dos novos Vereadores. O 

Vereador Edelberto lembrou que o ex-vereador Jaime e agora atual Prefeito sabia que iria 

precisar dos servidores e salientou que o Executivo não está tendo coerência nas 

contratações emergenciais e também entende que três meses são suficientes para que a 

prova seletiva seja realizada e os novos profissionais  contratados. O Vereador Emir disse 

que quando houver um processo seletivo todas as pessoas entram em igualdade de 

condições para conquistar  um cargo, o que não vai acontecer com os profissionais que 

serão contratados através desta Lei. O Vereador Gilson lembrou que o atual Prefeito 

manteve mais de quarenta cargos emergenciais da administração passada, mas agora o 

Prefeito precisa montar a sua própria equipe de trabalho e os Vereadores precisam ajudar e 

trabalhar  para o Município. O Presidente salientou que em 2021 iniciou um novo governo e 

devemos pensar em projetos novos e esquecer o passado. Disse que entende que o prazo dos 

contratos são indiferentes porque o Prefeito já falou que o processo seletivo e a contratação 

se dará em aproximadamente dois meses. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 

emitiu  parecer  contrário a Emenda Modificativa nº 001, sendo que o Vereador Emir é 

favorável.. Colocado o Parecer em votação, aprovado por quatro (04) votos contra três (03), 

sendo os votos contrários dos Vereadores do PDT. Colocada a Emenda Modificativa nº 001 

em votação, reprovada por quatro (04) votos contra três (03), sendo os votos favoráveis dos 

Vereadores do PDT. O Vereador Tiago se absteve de votar o parecer e a emenda. A 

Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados 

o Parecer e o Projeto de Lei nº 013/2021 em votação, aprovados por unanimidade. - Projeto 

de Lei nº 014/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de 

cessão de uso de bens imóveis com a Mitra Diocesana de Santa Cruz do Sul e dá outras 

providências”. Colocado em discussão, a Vereadora Sueli informou que o projeto apenas 

renova o contrato com a Mitra Diocesana. O Vereador Eberson disse que como o município 

utiliza o espaço de propriedade da Mitra Diocesana para realização de eventos culturais  

entende que é justo o repasse de recursos à mesma. O Vereador Fabiano disse que entende 

que a questão do valor repassado à Mitra deveria ser reavaliado futuramente, já que o 

administração municipal  também faz a manutenção daquele local. O Presidente disse que a 

única mudança que houve do contrato anterior é um pequeno acréscimo no valor do aluguel 

e a troca do índice de reajuste. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  

parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 014/2021 em 

votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Requerimento nº 001/2021,  que 

requer seja oficiado à Secretaria Estadual dos Transportes e ao DAER no sentido de instalar 

“guard rail” às margens da Rodovia ERS 332, junto a ponte do Rio Taipa, divisa dos 

Municípios de Arvorezinha e Soledade; - Requerimento nº 002/2021, que solicita ao 

Executivo Municipal. a concessão de incentivos aos produtores de leite do nosso Município; 

- Requerimento nº 006/2021, que solicita ao Prefeito a concessão  dos incentivos a empresas 

previstos nas Leis Municipais nº 2354, 2355, 2360, 2364 e 2373/2012 e Leis nº 2825, 2826, 

2827, 2833/2017. Os Requerimentos nº 001 e 002/2021  são de autoria do Vereador Tiago e 

o Requerimento nº 006/2021 é de autoria dos Vereadores Tiago e Gilson. Colocados em 



discussão, o Vereador Tiago disse que os guard rail são muito importantes para prevenir 

acidentes e ajudar a salvar  vidas, já que o traçado daquela estrada não foi bem feito. Com 

relação ao incentivo ao setor leiteiro, muitos produtores estão investindo e precisam do 

auxílio da municipalidade. Com relação aos incentivos às empresas, informou que as leis 

foram aprovadas, mas os incentivos  ainda não foram concedidos, situação essa que trava a 

concessão de incentivo para outras empresas. A Vereadora Sueli disse que a proteção nas 

laterais da ERS 332 são necessárias e os incentivos são importantes para gerar empregos e 

renda para o nosso Município. O Vereador Gilson disse que espera que quando o Prefeito 

tiver condições conceda os incentivos as empresas. O Vereador Eberson considerou 

fundamental os incentivos nessas áreas, além de outras áreas importantes, como por 

exemplo, a agricultura. Colocados os Requerimentos nº 001, 002 e 006/2021 em votação, 

aprovados por unanimidade.  - Requerimento nº 007/2021, que solicita a concessão de 

auxílio financeiro ao CTG Jango Borges, no valor de R$ 10.000,00, sendo o valor dividido 

entre os Poderes Legislativo e Executivo, para a realização de Rodeio Crioulo; - 

Requerimento nº 008/2021, que requerer seja oficiado à Secretaria Estadual dos Transportes 

e ao DAER no sentido de construir  um  trevo  na ERS 332 em Arvorezinha, próximo ao 

Km 60 e a empresa Troian Artefatos de Cimento. Ambos os  requerimentos são de autoria 

do Vereador Augusto. Colocados em discussão, o Vereador Augusto disse que devido as 

restrições do coronavírus não foi possível ao CTG realizar eventos para arrecadar recursos e 

agora precisa de auxílio para realizar o próximo rodeio. Com relação ao trevo, disse que já 

presenciou acidentes no local e entende que é preciso um trevo para melhorar o fluxo do 

trânsito. A Vereadora Sueli disse que realmente o trevo é necessário porque o local é 

perigoso. Com relação ao auxílio,  lembrou que o Poder Público sempre concede auxílio 

financeiro aos CTGs. O Vereador Eberson disse que espera que a Secretaria dos Transportes 

e o DAER olhem com bons olhos a situação da ERS 332. O Vereador Fabinho disse que 

realmente o DAER abandonou a ERS 332 e é preciso que as autoridades se mobilizem para 

exigir que o DAER tome providências. O Vereador Edelberto disse que sabe das 

dificuldades que o CTG vem enfrentando. Informou que a AMVAT está se mobilizando 

para reivindicar que o Governo do Estado realize as obras necessárias. O Vereador Emir 

disse que o CTG é um ambiente sadio e que forma bons cidadãos. O Presidente disse que o 

local onde está sendo solicitado o trevo é muito perigoso e é importante a construção de um 

trevo. Com relação a ERS 332, disse que é deplorável a situação da rodovia e informou que 

AVAT agendou uma audiência com o Secretário dos Transportes para o dia dois.  

Colocados os Requerimentos nº  007 e 008/2021 em votação, aprovados por unanimidade. - 

Requerimento nº 009/2021, de autoria do Vereador Edelberto, que solicita ao Executivo seja 

adquirido e distribuído o larvicida biológico - BTI para que seja iniciado urgentemente a 

aplicação para o controle do mosquito borrachudo em nosso Município. Colocado em 

discussão, o Vereador Edelberto disse que está acontecendo uma infestação de mosquitos, 

tanto na cidade como no interior, e o Executivo deve  tomar providências urgentes para 

combater o mesmo. O Vereador Augusto disse que é extremamente importante combater o 

mosquito e a secretaria da agricultura deveria fazer um mapeamento dos locais onde os 

mosquitos se proliferam. O Vereador Emir disse que as pessoas estão sofrendo devido a 

enorme quantidade de mosquitos. Colocado o Requerimento nº 009/2021 em votação, 

aprovado por unanimidade. a seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Eberson 

prestou uma homenagem aos arvorezinhenses pela passagem dos 62 anos de emancipação 



do nosso Município. O Vereador Edelberto também prestou uma homenagem pela 

passagem do aniversário do município de Arvorezinha. O Presidente também prestou uma 

homenagem pela passagem do aniversário do município e manifestou seu orgulho em ser 

arvorezinhenses. Também prestou uma homenagem pelo aniversário de seu pai, senhor Ari 

Roman. Nada mais havendo para ser registrado, às dezenove horas e quarenta e cinco 

minutos  (19:45 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente 

Ata, que após  discutida e colocada em votação, será devidamente assinada. 


