
ATA Nº 021/2021 

Aos dezesseis (16)  dias do mês  de agosto 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, Irineo Paulo Zatt Vitali e Gilson 

Desengrini da Silva. Havendo quórum  regimental, o Presidente declarou aberta a Sessão  e 

colocou em discussão e votação a Ata de nº  020/2021, da Sessões Ordinária  realizada  no 

dia dois (02) de agosto  de  2021, sendo aprovada  integralmente e por unanimidade. A 

seguir o Vereador Edelberto fez a leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente apresentou a 

seguinte pauta  para a ordem do dia: - Projetos de Leis  nº  094, 095, 096, 097, 098 e 

099/2021; - Anteprojeto de Lei nº 004/2021; e, - Requerimentos nº  067, 068, 069 e 

070//2021.  Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. 

Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 094/2021, que “Autoriza a abertura de crédito 

suplementar 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 094/2021 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de 

Lei nº 095/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter 

temporário, na função de Professor  para Anos Iniciais, Professor de Matemática, Professor 

de Língua Portuguesa e dá outras providências”; e, - Projeto de Lei nº 096/2021, que 

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

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

disse que os professores são necessários para implantar o turno escolar inverso e a 

cozinheira que estava no cargo pediu exoneração e é preciso contratar outra. O Vereador 

Eberson disse que os cargos são essenciais para o bom andamento dos trabalhos da 

administração municipal até que o processo seletivo seja realizado. O Vereador Edelberto 

salientou que para não deixar os alunos desassistidos é necessário contratar os professores. 

A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  pareceres  favoráveis aos projetos. 

Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 095 e  096/2021 em votação, foram  todos 

aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 097/2021, que “Dispõe 

sobre o Programa de Incentivos à Implantação de Benfeitorias para a criação de suínos e 

aves no município de Arvorezinha e dá outras providências.” Colocado em discussão, os 

Vereadores debateram   amplamente  o projeto e salientaram a importância de incentivar o 

setor primário do nosso Município. Também fez uso da palavra o Prefeito Municipal Jaime 

Borsatto, que destacou o incentivo que ora está sendo concedido aos produtores rurais. A 

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

o Parecer e o Projeto de Lei nº 097/2021 em votação, aprovados integralmente e por 

unanimidade. - Projeto de Lei nº 098/2021, que “Autoriza a concessão de uso de módulo em 

pavilhão industrial e dá outras providências.” Colocado em discussão, os Vereadores 

destacaram a importância de incentivar as empresas do nosso Município, visando a geração 

de emprego e renda. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  

favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 098/2021 em votação, 

aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 099/2021, que  “Autoriza o 



Poder Executivo Municipal a alienar bens patrimoniais que especifica.” Os Vereadores  

Gilson, Tiago, Augusto e Sueli apresentaram  a seguinte Emenda Supressiva nº 001 ao 

Anexo I, com a seguinte redação: Fica suprimido o Item 16 do Anexo I do Projeto de Lei nº 

099/2021, que diz: “16. Avaliação do VW JETTA CLAF 2017/2018 PLACA: IYG 9096, 

86.266,00”. Colocados em discussão, o Presidente disse que solicitou ao Prefeito para que o 

veículo Jetta da Câmara fosse incluído no leilão, já que fazem aproximadamente três meses 

que esse carro não é utilizado e sugeriu ao Executivo que com o valor obtido adquira dois 

veículos populares para serem utilizados pelas Secretarias de Obras e da Saúde. Lembrou 

que nenhuma Câmara da região possui carro, mas quando precisam viajar os Vereadores 

recebem um auxílio, que poderá ser implantado também aqui. A Vereadora Sueli lembrou 

que o carro da Câmara não desvalorizou após ser adquirido e só não está sendo utilizado 

devido a pandemia. Disse que o veículo é necessário para buscar recursos para o nosso 

Município e conseguindo apenas uma emenda já é suficiente para justificar  a não venda. O 

Vereador Augusto disse que o carro não depreciou e desde 2004 a Câmara possui um 

veículo e entende que vender é um regresso e, além disso, não está gerando custos, como 

por exemplo o IPVA. O Vereador Eberson  salientou que serão leiloados diversos bens 

móveis que não compensa reformar e com relação ao veículo da Câmara existem prós e 

contra, mas vai votar pela venda para atender os anseios da população. O Vereador 

Edelberto disse que entende que o dinheiro oriundo da venda do Jetta pode ser revertido em 

benefício da população e se realmente no futuro a Câmara precisar de um veículo, entende 

que dever ser adquirido um carro não de luxo. O Vereador Tiago disse que entende que o 

carro é de suma importância para o trabalho dos Vereadores e acredita que o Poder 

Legislativo é independente e  não pode ser diminuído e lembrou que muitas vezes utilizou o 

veículo para buscar demandas que beneficiaram a comunidade. O Vereador Gilson lembrou 

que o carro foi pouco usado porque algumas vezes o presidente não autorizou. Salientou que 

o carro vai ser utilizado para buscar recursos que vão beneficiar a nossa comunidade. O 

Presidente disse que não foi autorizado o uso do carro, por exemplo, quando os Vereadores 

foram a Brasília, porque naquela semana outros Vereadores iriam utilizar o carro e não 

poderia ficar a semana inteira em Porto Alegre. Também salientou  que o carro deve ser 

utilizado apenas por Vereadores ou servidores públicos e não pode ser  usado  para  levar  

pessoas que não tem  nenhuma relação com o setor público.  A Comissão de Justiça, 

Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável a emenda. Colocados o parecer e a 

Emenda Supressiva nº 001 em votação, aprovados por quatro (04) votos contra três (03), 

sendo os votos contrários dos Vereadores do PDT. O Vereador Fabiano absteve-se de votar. 

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

Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 099/2021 em votação, aprovados por 

unanimidade. - Anteprojeto de Lei nº 004/2021, de autoria do Vereador Edelberto, que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar auxílio financeiro a pessoas físicas para 

aquisição de óculos de grau e dá outras providências.” Colocado em discussão, o Vereador  

Edelberto disse que a demanda de óculos de grau em nosso Município é muito grande e 

entende que a administração municipal precisa auxiliar as pessoas, principalmente aquelas 

mais necessitadas. Colocado o Anteprojeto de  Lei nº 004/2021 em  votação, aprovado  por  

unanimidade. - Requerimento nº 067/2021, de autoria do Vereador Clóvis, que solicita ao 

Prefeito Municipal a criação de um concurso de redação na rede de escolas do Município 

com o tema “Agosto Lilás”. Colocado em discussão, o Presidente disse que a  criação de um 



concurso de redação sobre o tema é uma forma de conscientizar os alunos sobre a prevenção 

e combate às violações de direitos das mulheres e meninas. A premiação é uma forma de 

motivar que os alunos pesquisem e tomem conhecimento sobre o assunto. Colocado o 

Requerimento nº 067/2021 em votação, aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 

068/2021, que solicita ao Executivo Municipal a manutenção da rede de abastecimento de 

água da comunidade da Linha Quarta Tomé; e, - Requerimento nº 070/2021, que solicita a 

manutenção das quadras esportivas localizadas nos Bairros Scorsatto, Nossa Senhora das 

Graças e Cerâmica. Colocado em discussão, o Vereador Augusto, autor dos requerimentos, 

disse que a rede de água está apresentando diversos problemas que precisam ser 

solucionados. Com relação as quadras de esportes, disse que é necessário reformar para que 

possam ser utilizadas pela população e até mesmo ser utilizada para dar aulas de futebol 

para as crianças. Colocados os Requerimentos nº 068 e 070/2021 em votação, aprovados por 

unanimidade. - Requerimento nº 069/2021, de autoria do Vereador Gilson, que solicita ao 

Prefeito Municipal no sentido de ceder através de cessão de uso, à título gratuito, de imóvel 

de propriedade do Município de Arvorezinha à Associação Corpo de Bombeiros 

Voluntários e ao SAMU de Arvorezinha. Colocado em discussão, o Vereador Gilson disse 

que os bombeiros prestam  um belo trabalho para o nosso município, assim como o SAMU, 

e precisam de um local para fixar sua sede e guardar  seus equipamentos. Colocado o 

Requerimento nº 069/2021 em votação, aprovado por unanimidade. A seguir passou-se ao 

Grande Expediente: a Vereadora Sueli disse que como Vereadora vai sempre buscar o 

melhor para nosso Município. Com relação ao veículo da Câmara disse que usou poucas 

vezes e sempre para buscar verbas e demandas para beneficiar a população arvorezinhense. 

O Vereador Fabiano agradeceu ao Prefeito pela sanção do Projeto de Lei que protege os 

animais. O Vereador Gilson  comentou sobre o veículo Jetta e sua opinião de não vender. 

Disse que buscou diversas emendas parlamentares que beneficiem a comunidade. O 

Vereador Augusto destacou a boa administração que está sendo feita. Lembrou que havia 

uma emenda do Deputado Nereu Crispim parada desde 2019 e parabenizou a Secretária 

Sanda pela agilidade em buscar essa emenda. O Vereador Tiago salientou o bom trabalho 

desenvolvido pelo corpo de bombeiros e que vem lutando que o repasse financeiro do 

município seja maior. O Vereador Edelberto também  comentou sobre o trabalho dos 

bombeiros e a necessidade de aumentar o valor do auxílio. O Vereador Eberson parabenizou 

o Sicredi pela inauguração das novas dependências da agência do centro. Também  destacou 

o trabalho do corpo de bombeiros voluntários. O Presidente comentou sobre o veículo Jetta 

da Câmara, dizendo que poderia ser vendido para que pudessem ser adquiridos dois veículos 

para a Saúde e Obras. Nada mais havendo para ser registrado, às dezenove horas e cinquenta 

e oito minutos (19:58 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a 

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


