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Aos dez  (10) dias  do  mês  de março de  dois  mil  e  vinte e um  (2021), às dezoito  horas e 

quinze minutos (18:15 hs), através do grupo criado no aplicativo de whatsapp da Câmara de 

Vereadores de Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se de forma virtual os 

(as) senhores (as) Vereadores (as)  para uma Sessão Extraordinária, atendendo determinação 

do Decreto nº 2938/2021 do Executivo Municipal, a Resolução de Mesa nº 001/2020 e 

determinações dos Governos Federal e Estadual no sentido de prevenção ao novo 

coronavírus. 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 imediatamente  passou-se  para a ordem do dia: - 

Projeto de Lei nº 018/2021, que “Ratifica protocolo de intenções firmado entre Municípios 

brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, 

medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde”. 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 018/2021 em votação, aprovados  

integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 019/2021, que “Autoriza a aquisição 

de vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19”.   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 019/2021 em votação, 

aprovados  integralmente e por unanimidade. Nada mais havendo para ser registrado, às 

dezoito horas  e trinta  minutos (18:30  hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão 

Extraordinária. Lavrei a presente Ata, que após  discutida e colocada em votação, será 

devidamente assinada. 


