
ATA Nº 013/2021 

Aos três  (03)  dias do mês  de maio 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 as Atas 

de nº 010, 011 e 012/2021, da Sessão Ordinária e Sessões Extraordinárias realizadas  nos 

dias 17, 26 e 29 de abril  de  2021, sendo todas aprovadas integralmente e por unanimidade. 

Em seguida o Vereador Edelberto  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   040, 041, 

042, 043, 044, 045 e 046/2021; - Requerimentos nº  026, 027, 028, 029, 030 e 031/2021. 

Colocada a ordem do dia em discussão, os Vereadores Augusto e Gilson fizeram 

proposições para que o pedido de licença para viagem a Brasília seja incluído na ordem do 

dia. O Presidente também fez Proposição para que o Projeto de Resolução nº 003/20121 seja 

incluído na ordem do dia. Colocadas as proposições  em votação, aprovadas por 

unanimidade. Colocada a Ordem do Dia em votação, aprovada por unanimidade. Ordem do 

Dia: - Projeto de Lei nº 040/2021, que “Autoriza a abertura de créditos especiais 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 040/2021 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de 

Lei nº 041/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a custear o transporte de água 

através do Corpo de Bombeiros Voluntários de Arvorezinha/RS”. Colocado em discussão, a 

Vereadora Sueli  lembrou que a muito tempo as famílias rurais estão sofrendo com a falta de 

água e em algumas localidades os poços já foram perfurados, mas falta a canalização. 

Informou que esteve na Funasa buscando uma solução para esse problema, mas o Programa 

criado pelo Executivo Municipal visa amenizar a falta d´água. O Vereador Augusto disse 

que já estamos entrando no inverno e a falta de água persiste e esse trabalho realizado pelos 

bombeiros é muito importante e necessário. O Vereador Eberson disse que enquanto não são 

tomadas outras providências para solucionar o problema é importante que os bombeiros 

façam o trabalho de levar água potável para as famílias rurais. O Vereador Fabiano 

parabenizou a administração municipal e os bombeiros voluntários e lembrou que o seu 

partido é o responsável pela Funasa e vai cobrar a solução desse problema. O Vereador 

Edelberto salientou a importância do trabalho desenvolvido pelos bombeiros voluntários 

para amenizar um pouco a falta de água. O Vereador Tiago disse que é inadmissível que em 

2021 ainda muitas famílias rurais estão sofrendo com a falta de água e é preciso mais 

interesse do poder público para que seja levada a água a todas as famílias. O Vereador Emir 

disse que devemos todos buscar junto a Funasa uma solução para esse problema. O 

Vereador Gilson parabenizou o Prefeito e os bombeiros voluntários pelo esforço mesmo 

sem ter muitos recursos. O Presidente informou que uma cidadã de Arvorezinha reclamou 

nas redes sociais que a água levada  pelo caminhão fica impossibilitada para o consumo 

humano depois de alguns dias. Sugeriu ao Prefeito que busque uma solução para que essas 

famílias não fiquem sem água potável. A  Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 



emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 041/2021 

em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 042/2021, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter temporário na função 

de Enfermeira  e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 043/2021, que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter temporário na função de 

Enfermeira  e dá outras providências”;  - Projeto de Lei nº 045/2021, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário na função de Psicólogo e dá 

outras providências”; e, - Projeto de Lei nº 046/2021, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a celebrar contrato de caráter emergencial, na função de Professor para a 

Educação Infantil e dá outras providências”. Colocados em discussão, a Vereadora Sueli 
disse que a contratação das enfermeiras é um pedido do Secretário da Saúde porque elas tem 

acesso ao sistema da UBS e se forem substituídas  a área da saúde seria prejudicada. Quanto 

a psicóloga, disse que é necessária para fazer o atendimento  dos  alunos  já que muitas 

vezes os professores não conseguem observar algum problema. O Vereador Fabiano disse 

que o Secretário da Saúde sabe do que precisa na sua secretaria e é favorável a todos os 

projetos. O Vereador Augusto salientou que os Secretários que estão a frente de suas pastas 

sabem do que precisam e por  isso é favorável. O Vereador Eberson disse que as 

enfermeiras são de extrema importância para a área da saúde. Com relação as demais 

contratações, disse que conversou com a secretária de educação e tomou conhecimento do 

assunto e sabe da necessidade das contratações. O Vereador Edelberto disse que tanto  a 

educação como a saúde são importantes e sem a contratação desses profissinais a população 

fica  desassistida. O Vereador Tiago também destacou que são duas áreas muito importantes 

e precisam dos profissionais. O Vereador Emir também destacou a importância das duas 

áreas. O Vereador Gilson disse que educação e saúde são prioridades. A Comissão de 

Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  pareceres  favoráveis aos projetos. Colocados os 

Pareceres e os Projetos de Leis nº 042, 043, 045 e 046/2021 em votação, foram  todos 

aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 044/2021, que “Dispõe 

sobre a criação do programa municipal de prevenção e combate ao mosquito "Aedes 

Aegypti", transmissor da Dengue, Zica Vírus e Chikungunya 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 

044/2021 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Resolução 

nº 003/2021, de autoria do Vereador  Clóvis, que “Altera Redação do caput do Artigo 1º da 

Resolução  nº 012, de 06 de novembro de 2013 e acrescenta parágrafo único”. Colocado em 

discussão, o Presidente disse que a população está esperando  mudanças nas atitudes dos 

políticos. Entende que é um absurdo um Vereador ir a Brasília com o transporte pago e 

receber  uma diária de R$ 790,00 para pagar hotel e duas refeições. Disse que é injusto que 

muitos pais de famílias tem as vrzes os filhos passando fome equanto que os Vereadores 

vão a Brasília com uma diária nesse valor. A Vereadora Sueli disse que entende que se o 

Vereador  trabalhar em prol do Município, buscar recursos para serem investidos em 

benefício da população, vai fazer jus ao salário e as diárias que recebe. O Vereador Fabinho 

disse que é contra a redução das diárias e lembrou que em campanha se comprometeu  a não 

receber diárias para ir a Brasília. Disse que cada Vereador deve saber se precisa  usar a 

diária ou não. Entende que os Vereadores que tirarem diária devem apresentar um relatório 

do que fizeram  para o Município. O Vereador Augusto lembrou que sempre mantém 



contatos com os Deputados e o Senador do PP, com os chefes de gabinetes. Os Vereadores 

devem mostrar seu trabalho com projetos e trazendo emendas parlamentares para o nosso 

Município. O Vereador Eberson disse que o assunto é polêmico mas é favorável ao projeto. 

O Vereador  Edelberto disse que respeita a opinião de cada colega e acredita que o valor da 

diária não é compatível com a situação em que estamos vivendo e por isso é a favor da 

redução do valor da diária. O Vereador Tiago disse que o assunto vem gerando polêmica há 

muito tempo. Disse que o Vereador foi eleito para trabalhar pelo Município, buscar  

recursos federais para serem investidos nas mais diversas áreas, como vem fazendo nesses 

anos que é Vereador  e acredita que o seu salário e as diárias recebidas já foram ressarcidas 

com suas conquistas. O Vereador Emir disse que as pessoas querem que os Vereadores 

apresentem  trabalho e a qustão do valor da  diária fica para a opinião de cada um. Disse que 

é favorável que o valor baixe e mesmo assim os Vereadores podem buscar as verbas para 

melhorar a qualidade de vida da população. O Vereador Gilson disse que é contra baixar o 

valor da diária. Disse que quando viaja deixa de fazer o trabalho particular, mesmo que 

esteja recebendo o salário de vereador. Disse que vai pra Brasília buscar recursos para o 

nosso Município e acredita que baixar duzentos  reais  não vai mudar  muita coisa, mas sim 

o que faz diferença é o trabalho que o vereador vai desenvolver. O Vereador Augusto 

salientou que os Vereadores deveriam criar uma espécie de planilha demonstrando o 

trabalho que fez durante o seu mandato e também acha que duzentos  reais não vão fazer 

muita diferença e os Vereadores também merecem um pouco de consideração, já que 

deixam os seus afazeres para trabalhar em prol do Município.  A  Comissão de Justiça, 

Finanças e Orçamento emitiu  parecer  contrário ao projeto, sendo que o Vereador Emir é 

favorável. Colocado o Parecer em votação, aprovado por cinco (05) votos contra quatro 

(04).  Colocado o Projeto de Resolução nº 003/2021 em votação, reprovado por cinco (05) 

votos contra quatro (04). Votaram contra o Parecer e a favor do Projeto de Resolução os 

Vereadores Clóvis, Eberson, Emir e Edelberto. - Requerimento nº 026/2021, de autoria do 

Vereador Augusto, que solicita ao Prefeito Municipal no sentido de contratar mais um 

Médico Veterinário; e, - Requerimento nº 027/2021, também de autoria do Vereador 

Augusto, que solicita a contratação dos serviços de uma máquina retroescavadeira, no 

intuito de atender agricultores familiares do Município. Colocado em discussão, o Vereador 

Augusto disse que daqui há alguns meses o município vai ficar sem o inseminador e como 

temos uma boa produção de leite e também  uma  grande  demanda de serviços, é 

importante contratar um Veterinário para atender os produtores rurais. Com relação a 

contratação de uma máquina, disse que para atender a demanda entende que há a 

necessidade. Colocados os Requerimentos nº 026 e 027/2021 em votação, aprovados por 

unanimidade. – Requerimento nº 028/2021, de autoria do Vereador Fabiano, que solicita 

seja oficiado ao DAER e a Secretaria Estadual dos Transportes no sentido de instalar dois 

redutores de velocidade da rodovia  ERS 332, no Distrito de Pinhal Queimado; e, - 

Requerimento nº 029/2021, também de autoria do Vereador Fabiano, que solicita ao 

Executivo Municipal a  construção de uma Ciclovia e pista de caminhada em um dos lados 

da Rua Angelo Dall´Agnol, com início no entroncamento com a Av. Barão do Rio Branco 

até o trevo, na saída para Ilópolis. Colocados em discussão, o Vereador Fabiano disse que 

muitas pessoas estão solicitando um redutor de velocidade, principalmente agora que as 

aulas estão voltando de forma presencial. Com relação a pista de caminhada e ciclovia 

entende que um dos lados da rua pode ser feita essa obra que vai beneficiar a população. 



Após mais alguns debates, os Requerimentos nº 028 e 029/2021 foram colocados em 

votação e aprovados por unanimidade. - Requerimento nº 030/2021, de autoria do Vereador 

Gilson, que solicita ao Executivo Municipal  providências  no sentido de aumentar as taxas 

cobradas de vendedores ambulantes que vem de fora do nosso Município, como meio para 

fortalecer o comércio local. Colocado em discussão, o Vereador Gilson disse que os 

empresários solicitaram o aumento das taxas e acredita que evitando que as pessoas de fora 

venham vender seus produtos aqui, vai fortalecer e valorizar o comércio e também  a feira 

do produtor  rural. Após mais alguns debates, o Requerimento nº 030/2021 foi colocado em 

votação e aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 031/2021, de autoria do Presidente, 

que solicita o Prefeito no sentido de elaborar  projeto  para  abertura e pavimentação da Rua 

Osvaldo Aranha até a ERS 332. Colocado em discussão, o Presidente disse que é a principal 

avenida de nossa cidade e acredita que a abertura vai permitir o acesso a ERS 332 e que  

pode ser projetada uma linda entrada para nossa cidade. Após alguns debates, o 

Requerimento nº 031/2021 foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. - Pedidos 

de Licença para viagem à Brasília de 09 a 14 de maio de 2021, dos Vereadores Augusto e 

Gilson. Colocados em discussão, os Vereadores autores justificaram a viagem dizendo que 

estão antecipando a viagem tendo em vista que o prazo para apresentação de pedidos de 

emendas parlamentares  se encerra dia onze, além de já terem uma agenda programada. 

Colocados os pedidos de licença para viagem a Brasília em votação, aprovados por 

unanimidade. Nada mais havendo para ser registrado, às vinte horas e dez  minutos  (20:10 

hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após  

discutida e colocada em votação, será devidamente assinada. 


