
ATA Nº 010/2021 

Aos dezenove  (19)  dias do mês  de abril 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 009/2021, da Sessão Ordinária realizada  no dia 05 de abril  de  2021, sendo aprovada 

integralmente e por unanimidade. Em seguida o Vereador Fabinho  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   034, 035, 036 e 037/2021; - Requerimentos nº  005, 021, 022, 023, 024 

e 025/2021; - Moção de Repúdio nº 001/2021; e, - Moção de Apoio nº 001/2021. Colocada 

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

de Lei nº 034/2021, que “Autoriza a abertura de créditos suplementares 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 034/2021 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de 

Lei nº 035/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter 

emergencial na função de Técnico em Enfermagem e dá outras providências”. Colocado em 

discussão, a Vereadora Sueli disse que estamos passando por uma pandemia e a saúde é 

prioridade e por isso solicitou a aprovação do projeto. O Vereador Augusto disse que a 

saúde não pode esperar, principalmente dentro do atual cenário. O Vereador Eberson disse 

que a Secretaria da Saúde é a área mais importante dentro de uma administração, mas 

solicitou ao Prefeito que nos próximos projetos já venha com o texto de que a renovação 

depende de aprovação legislativa. O Vereador Fabinho disse que em se tratando de saúde 

não tem nem discussão e é favorável. O Vereador Edelberto disse que a contratação é 

apenas para reposição do profissional. O Vereador Tiago disse que não tem nem o que 

discutir quando o assunto é saúde. O Vereador Emir disse que o cargo realmente é 

necessário e destacou que já está na hora de ser realizado um concurso público, já que 

devido a diversas aposentadorias o fundo de aposentadoria dos servidores está sendo 

deficitário. O Vereador Gilson também  destacou a importância da saúde para a população. 

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

Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 035/2021 em votação, aprovados integralmente e 

por unanimidade. - Projeto de Lei nº 036/2021, que “Institui o Programa de Recuperação 

Fiscal do Município de Arvorezinha – REFIS-MA 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 036/2021 em 

votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 037/2021, que 

“Altera § 2º do art. 4º da Lei nº 3219/2019 – que autoriza o Poder Executivo Municipal a 

instituir o Programa Berçário Industrial, destinado a proporcionar a criação, instalação e 

desenvolvimento de microempresas e empresas de pequeno porte de atividade industrial, de 

Cooperativas, e de Micro Empreendedor Individual (MEI) 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 037/2021 

em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Requerimento nº 005/2021, de 

autoria do Vereador Tiago, que solicita ao Prefeito Municipal  a instalação de  placas de 

sinalização de trânsito e de identificação nas ruas da nossa cidade, assim como  nas estradas 

do interior do nosso Município; - Requerimento nº 023/2021,  de autoria do Vereador Tiago, 

que solicita ao Executivo a  instalação de lixeiras nas vias públicas de nossa cidade. 

Colocados em discussão, o Vereador Tiago salientou que as ruas de nossa cidade e 

comunidades não estão bem  sinalizadas e entende que a identificação é de suma 

importância para facilitar o deslocamento das pessoas, principalmente daquelas que vem de 

fora. Quanto as lixeiras, disse que é importante, pois é um caso de limpeza das ruas e até 

mesmo de saúde pública.  Após mais alguns debates, os Requerimentos nº 005 e 023/2021 

foram  colocados em votação e aprovados por unanimidade. - Requerimento nº 021/2021, de 

autoria do Vereador Edelberto, que solicita ao Executivo seja feita a fiscalização conforme 

determina o Artigo 9º  e seu Parágrafo Único da Lei Complementar nº 004, de 19 de maio 

de 2000, que dispõe sobre o Código de Posturas do Município. Colocado em discussão, o 

Vereador Edelberto lembrou que um cidadão arvorezinhenses divulgou nas redes sociais um 

vídeo com  o descaso com os terrenos baldios, que se encontram  com mato alto e com lixo, 

e cabe ao Executivo fiscalizar e cumprir a lei para que a cidade fique mais bonita. Após 

mais alguns debates, o Requerimentos nº  021/2021 foi  colocado em votação e aprovado 

por unanimidade. - Requerimento nº 022/2021,  de autoria do Vereador Clóvis ,que solicita 

ao  Prefeito Municipal no sentido de que sejam incluídos os Professores e os demais 

profissionais da educação na lista prioritária de vacinação contra a Covid 19; - 

Requerimento nº 024/2021, de autoria do Vereador Clóvis, que solicita ao Executivo no 

sentido de priorizar a matrícula e a transferência às crianças e adolescentes que estejam sob 

a guarda de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, nas escolas municipais de 

ensino infantil e fundamental de Arvorezinha; - Requerimento nº 025/2021, de autoria do 

Vereador Clóvis, que solicita  ao Executivo Municipal no sentido de que a Rede de Saúde 

Municipal agende, em caráter de preferência, consultas com oftalmologista para crianças em 

fase escolar. Colocados em discussão, o Presidente disse que os alunos estão sem aulas 

presenciais e mais de um ano e está afetando a formação intelectual dos mesmos e é preciso 

encontrar uma solução para essa situação e entende que a vacinação dos profissionais da 

educação pode ser o primeiro passo para isso. Com relação as mulheres vítimas de violência 

doméstica e familiar, disse que deve ser dada prioridade às crianças e adolescentes dessas 

mulheres. Com relação ao oftalmologista, disse que é preciso proteger as crianças em fase 

escolar. Após mais alguns debates, os Requerimentos nº 022, 024 e 025/2021 foram  

colocados em votação e aprovados por unanimidade. - Moção de Repúdio nº 001/2021, de 

autoria do Vereador Augusto, que repudia e se posiciona contra a revogação dos Parágrafos 

2º e 5º do Art. 22 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, proposta na Assembleia 

Legislativa do RS, através da PEC 280/2019, a qual dispensa consulta plebiscitária para 

venda das estatais CORSAN, PROCERGS E BANRISUL, assim como a contrariedade 

à privatização das mesmas. Colocada em discussão, os Vereadores manifestaram sua 

contrariedade com a intensão do Governador de deixar a população gaúcha impossibilitada 

de  decidir sobre a venda ou não dessas estatais. Colocada a Moção de Repúdio nº 001/2021 

em votação, aprovada por unanimidade. - Moção de Apoio nº 001/2021, de autoria do 

Vereador Fabiano, que manifesta apoio ao Projeto de Lei 5829/2019, que altera o Art. 26 da 



Lei nº 9427, de 26 de dezembro de 1996. Colocado em discussão, os Vereadores 

manifestaram  seu apoio ao projeto de lei nº 5829/2019 que visa impedir que a ANELL crie 

uma taxação sobre a produção de energia solar. Após alguns debates,  a Moção de Apoio nº 

001/2021 foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. A seguir passou-se ao 

Grande Expediente: o Vereador Gilson comunicou que encaminhou ofício ao Deputado 

Dirceu Franciscon para que interceda junto a Secretaria Estadual de Obras e Habitação e 

Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural para que seja disponibilizado 

o maquinário necessário para a perfuração de poços artesianos ou sejam disponibilizados os 

recursos necessários para realização das obras em diversas comunidades do interior do Município. 

Destacou as conquistas que seu partido já conseguiu para o nosso Município. Com relação ao 

automóvel da Câmara disse que é totalmente contra a venda porque entende que o mesmo é de 

grande utilidade para a Câmara. Disse que está trabalhando em prol do município e vai trabalhar 

muito mais. O Vereador Fabinho convidou os Vereadores para uma reunião amanhã que tem como 

assunto a vigilância armada nas ruas de nossa cidade para proteção das instituições bancárias. O 

Vereador Eberson informou que a partir da semana que vem estará toda segunda feira a tarde 

fazendo atendimento da população aqui na Câmara de Vereadores. O Vereador Augusto informou 

que esteve em Porto Alegre solicitando demandas para Arvorezinha, como por exemplo, a cedência 

de máquinas pesadas para serem utilizadas pelo nosso Município. Também solicitou uma viatura 

para a Polícia Civil de Arvorezinha. O Presidente disse que entende que o carro da Câmara é pouco 

utilizado e acredita que com um vale combustível os Vereadores poderiam utilizar o seu próprio 

veículo. Nada mais havendo para ser registrado, às dezenove horas e cinquenta e cinco 

minutos  (19:55 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente 

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


