
ATA Nº 022/2021 

Aos seis (06)  dias do mês  de setembro 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  021/2021, da Sessão Ordinária  realizada  no dia dezesseis (16) de agosto  de  2021, 

sendo aprovada  integralmente e por unanimidade. A seguir o Vereador Fabiano fez a leitura 

de um trecho da Bíblia. O Presidente apresentou a seguinte pauta  para a ordem do dia: - 

Projetos de Leis  nº  101, 102 e 103/2021;  - Requerimentos nº  071, 072, 073, 074 e 

075//2021; - Indicação nº 003/2021; e, - Moção de Apoio nº 004/2021.  Colocada a ordem 

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

nº 101/2021, que  “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter 

temporário, na função de Atendente de Creche e dá outras providências”;  - Projeto de Lei 

nº 102/2021, que  “Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter 

temporário, na função de Cozinheira, Agente Comunitário de Saúde – área 2  e dá outras 

providências”; e, - Projeto de Lei nº 103/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a celebrar contrato de caráter emergencial, na função de Professor para a Educação Infantil e 

Professor de História e dá outras providências”. Após alguns debates, a Comissão de 

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

Pareceres e os Projetos de Leis nº 101, 102 e  103/2021 em votação, foram  todos aprovados 

integralmente e por unanimidade. - Requerimento nº 071/2021, de autoria do Presidente, 

solicitando ao Executivo Municipal no sentido de alterar para sentido duplo de veículos na 

Rua Osvaldo Aranha, na quadra em frente  a Escola Felipe Roman Ros; e, - Requerimento 

nº 072/2021, também de autoria do Presidente, solicitando seja concedido auxílio financeiro 

às Associações de Estudantes de Arvorezinha para custear despesas de transporte de 

estudantes associados que frequentam curso superior nos Centros Universitários de Passo 

Fundo, Soledade e Lajeado. Colocados os Requerimentos nº 071 e 072/2021 em discussão e 

votação, foram todos aprovados por unanimidade. - Requerimento nº 073/2021, de autoria 

do Vereador Gilson, solicitando ao Prefeito Municipal a  construção de uma praça com 

playground no Bairro Nossa Senhora das Graças. Colocado em discussão, o Vereador 

Gilson disse que o parquinho é um anseio dos moradores do bairro, sendo muito importante 

para as crianças. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 

074/2021, de autoria do Vereador Augusto, solicitando ao Executivo Municipal seja 

incluído conteúdo sobre cultura tradicionalista nas aulas  ministradas  nas  escolas  públicas  

da  rede  municipal  de  ensino  de  Arvorezinha. Colocado em discussão, o Vereador 

Augusto informou que vários municípios  estão adotando esse conteúdo na rede de ensino e 

como gosta muito do tradicionalismo está solicitando que seja implantado também  em 

nosso município. Colocado o Requerimento nº 074/2021 em votação, aprovado por 

unanimidade. - Requerimento nº 075/2021, de autoria do Vereador Edelberto, que solicita 

ao Prefeito Municipal no sentido de renovar os contratos emergenciais dos Fiscais 

Sanitários.  Colocado em discussão, o Vereador Edelberto salientou que o trabalho dos 



fiscais sanitários é muito importante para o controle dos alimentos que são produzidos em 

nosso Município, além de manter a fiscalização do distanciamento social devido ao Covid-

19. Colocado o Requerimento nº 075/2021 em votação, aprovado por unanimidade. - 

Indicação nº 003/2021, de autoria do Vereador Tiago, que indica a  construção de uma 

cobertura na EMEI Beatriz Fornari Ferri Berti, no acesso pela Rua Pedro Auler. Colocado 

em discussão, o Vereador Tiago disse que para melhorar a qualidade de vida dos alunos 

protegendo-os do sol e principalmente da chuva nos momentos de entrada e saída da escola, 

é que se faz imprescindível a instalação de uma cobertura em toda a extensão da calçada até 

a porta de entrada. Colocada a Indicação nº 003/2021 em votação, aprovada por 

unanimidade.  – Moção de Apoio nº 004/2021, de autoria do Vereador Fabiano, apoiando à 

aprovação do Projeto de Lei nº 147/2021, em tramitação na Assembleia Legislativa do RS, 

que dispõe sobre a unificação dos quadros de pessoal e institui o Plano de Carreira, Cargos, 

Funções e Remunerações dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual. Colocado 

em discussão, o Vereador Fabiano disse que a atualização das estruturas do Poder 

Judiciário, adequando-as à modernidade, vai promover o aumento na qualidade, eficiência e 

produtividade dos serviços prestados aos cidadãos. Colocada a Moção de Apoio nº 

004/2021 em votação, aprovada por unanimidade. A seguir passou-se ao Grande 

Expediente: o Vereador Edelberto destacou que estamos na semana da Pátria e solicitou a 

todos uma reflexão sobre o assunto e que devemos dar o exemplo para que o patriotismo se 

aflore para melhorar o nosso País. O Vereador Tiago comentou  sobre as manifestações que 

serão realizadas amanhã e criticou os ministros do STF. O Vereador Emir destacou os 36 

anos de fundação do Jornal Notiserra e também a Independência do Brasil. O Vereador 

Fabiano também  destacou a semana da Pátria e as manifestações que serão realizadas no 

dia sete. O Presidente comentou o programa de rádio realizado pelo Executivo, que levou 

um  pessoa pra falar mal da Câmara de Vereadores,  programa esse que é pago com recursos 

públicos. Disse que a Câmara de Vereadores não é osso para estar na boca de cachorro e 

sugeriu que sejam levadas pessoas comprometidas com a comunidade para participar do 

programa ou então que seja extinto e o dinheiro seja utilizado em benefício da população.  

Nada mais havendo para ser registrado, às dezoito horas e cinquenta minutos (18:50 hs) o 

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

discutida e colocada em votação, será devidamente assinada. 


