
ATA Nº 018/2021 

Aos cinco (05)  dias do mês  de julho 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 016  e 017/2021, das Sessões Ordinária e Extraordinária realizadas  nos dias vinte e 

um (21) e vinte e nove (29) de junho  de  2021, sendo 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   

057, 071, 072, 073, 074 e 075/2021; e, - Requerimentos nº  052, 055, 057, 059, 060, 061, 

062 e 063/2021. Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por 

unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 057/2021, que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a conceder auxílio, para construção, ampliação ou reforma de moradias, às 

famílias em vulnerabilidade social e dá outras providências.” O Presidente apresentou a 

seguinte  Emenda Aditiva nº 001, acrescentando ao final da Alínea  “c”  do Artigo 4º do 

Projeto de Lei nº 057/2021 o que segue: “a).... há pelo menos um (01) ano”. Colocados em 

discussão, a Vereadora Sueli disse que muitas famílias estão passando frio devido as 

péssimas condições de suas residências e precisam do auxílio da municipalidade para 

reformá-las.  O Vereador Eberson questionou se o Executivo fez um estudo de quantas 

famílias estão necessitando do auxílio. A Vereadora Sueli disse que são várias famílias 

nessa situação, mas que o colega pode solicitar essa informação ao Executivo Municipal. O 

Vereador Eberson disse que acredita que é injusto beneficiar apenas dez famílias, pois são 

muito mais que precisam desse auxílio e espera que o Ministério Público acompanhe esse 

assunto. O Presidente informou que segundo o Prefeito são mais cinquenta famílias que 

precisam do auxílio e agora dez famílias serão beneficiadas e conforme a disponibilidade 

financeira vai buscar auxiliar mais famílias. O Vereador Augusto também destacou que 

inicialmente serão ajudadas dez famílias e depois mais pessoas receberão o auxílio. O 

Vereador Edelberto disse que sabe da necessidade das famílias e se pudesse ajudar mil 

famílias ajudaria. Acredita que vai ficar a cargo do CRAS para selecionar aquelas famílias 

que mais precisam. O Vereador  Emir disse que o Executivo vai ajudar dez famílias agora e 

espera que possa ajudar muito mais famílias. O Presidente lembrou que o município 

receberá mais de seiscentos  mil reais oriundos do ICMS da CEEE e que uma parte  desse 

valor poderia ser utilizada para auxiliar as famílias carentes. A Comissão de Justiça, 

Finanças e Orçamento emitiu  pareceres  favoráveis a Emenda e ao  projeto. Colocados os 

Pareceres, a Emenda Aditiva nº 001 e o Projeto de Lei nº 057/2021 em votação, aprovados 

integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 071/2021, que “Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de Professor para 

a Educação Infantil e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 072/2021, que “Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na função de 

Doméstica e dá outras providências”;  - Projeto de Lei nº 073/2021, 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”; e, - Projeto de Lei nº 074/2021, 

que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter temporário, na 

função de Fonoaudiólogo e dá outras providências.” Colocados em discussão, a Vereadora 

Sueli disse que o Executivo precisa desses cargos para o bom andamento dos trabalhos da 

administração municipal. O Vereador Fabinho lembrou que na última sessão cobrou do 

Executivo a realização de um processo seletivo e hoje o Prefeito confirmou que será aberto 

o processo em breve e por isso é a favor dos projetos. O Vereador Eberson lembrou que a 

bancada do PDT sempre votou de forma  coerente aos projetos de contratação emergencial, 

sempre aprovando os mesmos, pois se o Prefeito envia os projetos de contratação é porque a 

população precisa do atendimento desses profissionais. O Vereador Edelberto lembrou que 

na última sessão os Vereadores da situação votaram contra um projeto de contratação de 

vários cargos e não viu reclamação dos secretários devido a reprovação, já que os 

profissionais atuavam em serviços essenciais e que esses serviços continuam sendo 

necessários para atender a população. O Vereador Emir disse que continua aprovando os 

projetos de contratação emergencial e espera que no próximo ano seja realizado concurso 

público. O Vereador Gilson salientou que essas pessoas que serão contratadas já estão na 

banca de espera do processo seletivo e em breve será realizado novo processo. O Vereador 

Eberson disse que como será realizado um novo processo seletivo acredita que é preciso 

comunicar ao Ministério Público para  que possa acompanhar e fiscalizar todos os atos do 

Poder Executivo relacionados ao processo seletivo.  A Comissão de Justiça, Finanças e 

Orçamento emitiu  pareceres  favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos 

de Leis nº 071, 072, 073 e 074/2021 em votação, foram  todos aprovados integralmente e 

por unanimidade.  - Projeto de Lei nº 075/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a renovar contrato de caráter temporário, na função de Fisioterapeuta e dá outras 

providências”. Após alguns debates, a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  

parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 075/2021 em 

votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Requerimento nº 052/2021, 

solicitando ao Executivo Municipal que seja resolvido urgentemente o problema da 

canalização da rede de esgoto e água pluvial na Rua Daltro Filho e na Avenida 

Independência; - Requerimento nº 055/2021, que solicita a  implantação de  atendimento 

odontológico à noite para pessoas que trabalham  durante o dia; - Requerimento nº 

057/2021, solicitando que as lactantes e gestantes sejam incluídas no grupo prioritário de 

vacinação contra a Covid-19; - Requerimento nº 059/2021, que solicita sejam elaborados 

projetos para a pavimentação dos acessos a ERS 332 nas saídas da cidade pelo Araçá e pelo 

Moinho e também no acesso ao Bairro Scorsatto via Rua São João; - Requerimento nº 

060/2021, solicitando sejam  instaladas Fechaduras Eletrônicas em todas as escolas da rede 

municipal de ensino do nosso Município; e, - Requerimento nº 061/2021, que solicita ao 

Prefeito Municipal a  reabertura do Posto de Saúde Hélio Zorzi, localizado no Bairro Nossa 

Senhora das Graças. Colocados em discussão, o Vereador Clóvis, autor dos requerimentos, 

disse que na Avenida Independência e Rua Daltro Filho a tubulação da rede de escoamento 

da água é muito antiga e devido ao recapeamento asfáltico, que impediu uma maior 

drenagem da água da chuva, não consegue mais comportar o volume de água, necessitando 

sua ampliação, que deveria ter sido feita antes de colocar o asfalto. Com relação ao 

atendimento odontológico a noite disse que é uma reivindicação da população, 

principalmente daquelas pessoas que precisam  trabalhar durante o dia. Com relação a 



vacina para as lactantes e  gestantes é uma forma de proteger  também  as  crianças.  Quanto 

a pavimentação dos acessos a nossa cidade, disse que vai embelezar o nosso município e dar 

uma melhor impressão da nossa cidade aos visitantes, além de beneficiar muitas famílias. 

Com relação as fechaduras eletrônicas, é uma forma de dar maior segurança as crianças e 

aos trabalhadores na área de educação. Já a abertura do posto de saúde, lembrou que foi uma 

promessa de campanha e as pessoas estão cobrando a reabertura do posto de saúde. 

Colocados os Requerimentos nº 052, 055, 057, 059, 060 e 061/2021 em votação, foram 

todos aprovados por unanimidade. - Requerimento nº 062/2021, que solicita sejam 

implantadas cisternas no interior do município de Arvorezinha para suprir a necessidade de 

consumo d’água durante o período de estiagem; e, - Requerimento nº 063/2021, que solicita 

ao Executivo Municipal a construção de um  Caminhódromo da sede do Município até o 

Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na Linha Quarta. Colocados em discussão, o 

Vereador Edelberto, autor dos requerimentos, disse que as cisternas são importantes porque 

muitas famílias rurais vem enfrentando dificuldades devido a falta d´água e existe um 

programa federal que o município pode se cadastrar para receber o auxílio. Com relação ao 

caminhódromo, lembrou que a via é muito utilizada por pessoas que visitam o santuário e 

também  para  fazer  suas  caminhadas, mas como é muito estreita e sem acostamento, não é 

segura. Colocados os Requerimentos nº 062 e 063/2021 em votação, foram todos aprovados 

por unanimidade. A seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Edelberto 

comentou sobre o projeto de lei de contratação emergencial que foi reprovado pelos 

Vereadores de situação ao Prefeito sob o argumento de que é preciso realizar um processo 

seletivo, e espera que realmente em breve seja realizado. O Vereador Augusto informou que 

esteve em Porto Alegre, juntamente com o Prefeito e Vice, oportunidade em que 

cadastraram  o município no Programa Pavimenta. Comentou sobre os requerimentos e a 

necessidade de buscar  recursos para que possam ser concretizados os pedidos. O Vereador 

Gilson salientou a importância de todos se unirem e buscarem recursos para o nosso 

Município.  A Vereadora Sueli disse que os requerimentos são importantes e realmente é 

preciso buscar recursos federais para que possam ser atendidos, já que o Executivo 

Municipal não terá verba suficiente para realizar as obras. O Presidente agradeceu o 

Governo do Estado pelas verbas recebidas pelo Município, que somente está recebendo, 

assim como os demais municípios do Estado, devido aos ajustes feitos na administração e a 

privatização de estatais. Nada mais havendo para ser registrado, às dezenove horas e trinta e 

um minutos (19:31 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a 

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


