
ATA Nº 014/2021 

Aos dezessete (17)  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 a Ata de 

nº 013/2021, da Sessão Ordinária realizada  no dia três (03) de maio  de  2021, sendo 

aprovada  integralmente e por unanimidade. Em seguida o Vereador Gilson solicitou a todos 

que rezassem uma Ave Maria. A seguir o Presidente apresentou a seguinte pauta  para a 

ordem do dia: - Projetos de Leis nº   047, 049, 050, 051, 052 e 053/2021; - Requerimentos 

nº  032, 034, 035, 036 e 037/2021. Colocada a ordem do dia em discussão e votação, 

aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 047/2021, que “Dispõe sobre 

a utilização de Parque Municipal de Eventos Albino Martins Pinto e dá outras 

providências”. Colocado em discussão, a Vereadora Sueli disse que o projeto prevê a 

regulamentação do uso do parque municipal de eventos. O Vereador Eberson disse que é 

favorável ao projeto pois será mais um local de lazer para a comunidade, mas a 

administração municipal deve fiscalizar para que o parque não seja utilizado de modo 

indevido e que as regras sejam obedecidas para não prejudicar os moradores do entorno do 

parque. O Vereador Augusto disse que o parque será muito importante para que as famílias 

possam utilizá-lo como espaço de lazer e  também  para que sejam  realizados  eventos para 

a comunidade. O Vereador Fabiano salientou que a comunidade necessita de um espaço 

como este para as mais diversas atividades de lazer. O Vereador Edelberto lembrou que o 

projeto também  visa colocar responsabilidades para aquelas pessoas que pretendem 

explorar comercialmente o parque. O Vereador Tiago salientou que o parque vai beneficiar 

toda a comunidade. O Vereador Emir disse que é necessário um espaço de lazer para a 

comunidade. O Vereador Gilson disse que é a favor do projeto porque vai beneficiar a 

comunidade. O Presidente disse que a implementação de regras para a utilização do parque 

é importante para o próprio parque e para os moradores próximos. A Comissão de Justiça, 

Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto 

de Lei nº 047/2021 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de 

Lei nº 049/2021, que “Altera a Lei Municipal nº 3352, de 07 de outubro de 2020 que 

autoriza a antecipação de pagamentos de transporte escolar durante o período de suspensão 

das aulas, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e dá outras 

providências.” Colocado em discussão, o projeto foi amplamente debatido e a seguir a 

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

o Parecer e o Projeto de Lei nº 049/2021 em votação, aprovados integralmente e por 

unanimidade. - Projeto de Lei nº 050/2021, que “Altera o art. 1º da Lei nº 3434/21 - 

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

de Psicólogo e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 051/2021, que “Autoriza o Poder 

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

outras providências”; - Projeto de Lei nº 052/2021, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a celebrar contratos de caráter temporário, na função de Atendente de Creche e 



dá outras providências”; e, - Projeto de Lei nº 053/2021, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a celebrar contrato de caráter temporário na função de Agente Comunitário de 

Saúde – área 1 e dá outras providências”.  Colocados em discussão, a Vereadora Sueli  disse 

que são todos cargos necessários para o bom andamento dos trabalhos da administração 

municipal. Após mais alguns debates, a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  

pareceres  favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 050, 051, 

052 e 053/2021 em votação, foram todos aprovados integralmente e por unanimidade. - 

Requerimento nº 032/2021, que solicita ao Executivo Municipal  no sentido de que a Xepa 

da vacina covid-19 seja destinada aos professores; - Requerimento nº 034/2021, que solicita 

a contratação de vigias para atuarem na EMEI Beatriz Ferri Berti e na EMEI Diva Sabedotti 

Fornari; e, - Requerimento nº 037/2021, que solicita ao Prefeito no  sentido de instalar 

semáforos nas esquinas das Ruas Osvaldo Aranha com Daltro Filho, Daltro Filho com 

Barão do Rio Branco e Barão do Rio Branco com Celeste Fornari. Colocados em discussão, 

o autor dos requerimentos, Vereador Clóvis, justificou os mesmos dizendo que para um 

bom retorno das aulas gostaria que os professores e profissionais da educação sejam 

vacinados. Os vigias são muito importantes para dar maior segurança aos alunos e 

tranquilidade aos pais, pois nos últimos dias ocorreram atentados em escolas no Brasil e na 

Rússia. Quando aos semáforos, entende que dará maior segurança aos motoristas e aos 

pedestres, assim como vai melhorar o fluxo do trânsito. Após mais alguns debates, os 

Requerimentos  nº  032, 034 e 37/2021 foram  colocados em votação, sendo aprovados por 

unanimidade. - Requerimento nº 035/2021, de autoria do Vereador Emir, que solicita ao 

Prefeito Municipal no sentido de tomar providências junto ao Hospital Beneficente São João 

Batista e médicos dessa entidade, referente aos atendimentos pelos Planos de Saúde. 

Colocado em discussão, o Vereador Emir disse que mais de duas mil pessoas possuem 

planos de saúde, mas estão encontrando dificuldades para conseguir uma consulta e o 

objetivo do requerimento é que o Prefeito interceda junto aos planos de saúde para que 

disponibilizem mais consultas em nosso município. Após mais alguns debates o 

Requerimento nº 035/2021 foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.- 

Requerimento nº 036/2021, de autoria do Vereador Eberson, que solicita ao Executivo 

Municipal no sentido de  proceder a instalação de placas de sinalização de identificação do 

acesso às indústrias ervateiras do nosso Município. Colocado em discussão, o Vereador 

Eberson salientou que nossa cidade vem recebendo turistas para conhecer também as 

indústrias ervateiras e para facilitar o deslocamento dessas pessoas entende que é 

interessante bem sinalizar a localização das mesmas. Após mais alguns debates o 

Requerimento nº 036/2021 foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. A seguir 

passou-se ao Grande Expediente: a Vereadora Sueli destacou a Semana Italiana que se inicia 

hoje. O Vereador Fabiano informou que esteve em audiência com o comandante da Brigada 

Militar do Estado para reivindicar viaturas para a Brigada Militar e serão destinadas duas 

viaturas usadas, assim como maior efetivo para a BM de Arvorezinha até o final do ano. O 

Vereador Gilson comentou sua viagem a Brasília e considerou produtiva porque certamente 

serão colhidos frutos. Destacou as dificuldades enfrentadas, mas acredita que tem que ir á 

Brasília para reivindicar verbas e salientou que o Presidente autorizou apenas três diárias e 

que teve que complementar o pagamento de despesas com  recursos próprios, mas mesmo 

assim vai se esforçar enquanto for Vereador para fazer o melhor para Arvorezinha. O 

Vereador Augusto também  comentou sobre a sua viagem a Brasília, salientando que visitou 



todas as bancadas gaúchas na Câmara dos Deputados reivindicando emendas parlamentares 

para o nosso Município e futuramente vai divulgar as conquistas, mas adiantou que o 

Deputado Gerônimo irá repassar quinhentos mil reais para o nosso Município, além de 

conseguir verbas para o hospital e em diversas outras áreas importantes, como a saúde. 

Acredita que os recursos conquistados irão passar dos três milhões de reais. O Vereador 

Edelberto informou que também buscou emendas parlamentares junto aos deputados e que 

já conseguiu verbas para o hospital e para o nosso Município com os Deputados Giovani 

Cherini, Pompeo de Mattos e Marlon Santos, além da deputada Francine Bayer. O Vereador 

Eberson também  salientou que já buscou junto aos seus deputados quinhentos mil reais 

para o nosso Município. O Presidente informou que esteve em Arvorezinha o Deputado 

Mateus Wesp e aproveitou a oportunidade para solicitar diversas demandas para o nosso 

Município. A seguir o Presidente abriu espaço para que o Coral Italiano da comunidade de 

São José fizesse sua apresentação, cantando  músicas  italianas como forma de homenagear 

a imigração italiana, dentro da Semana Italiana. 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. 


