
ATA Nº 023/2021 

Aos vinte e um  (21)  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  022/2021, da Sessão Ordinária  realizada  no dia seis (06) 

de setembro 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  104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110/2021;  

- Anteprojeto de Lei nº 005/2021; - Requerimento nº  076//2021; e, - Indicação nº  

004/2021.  Colocada a ordem do dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. 

Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 104/2021, que “Autoriza a abertura de créditos 

suplementares e dá outras providências”. Colocado em discussão, a Vereadora Sueli 

informou que a suplementação de verbas tem por objetivo a aquisição de uma pá 

carregadeira, que está disponível para a aquisição pelo pregão eletrônico do governo federal, 

com um custo bem mais baixo. O Vereador Augusto também destacou que a aquisição foi 

abaixo do preço de mercado e parabenizou o Executivo. O Vereador Eberson disse que além 

do Executivo economizar o dinheiro público, a máquina vai beneficiar a agricultura do 

nosso Município. O Vereador Fabiano salientou a importância da aquisição para realizar 

diversos trabalhos para a população. O Vereador Edelberto parabenizou a administração 

municipal pela agilidade em adquirir essa máquina, que será muito importante para o 

Município. O Vereador Tiago disse que a aquisição da máquina vai beneficiar toda a 

comunidade. O Vereador Gilson disse que a pá carregadeira vem em boa hora para que a 

Secretaria de Obras realize mais serviços para a população.  A Comissão de Justiça, 

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

de Lei nº   104/2021 em votação,  aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de 

Lei nº 105/2021, que  “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter 

temporário, na função de Operário e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 106/2021, 

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

função de Operador de Máquinas e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 107/2021, 

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

função de Motorista e dá outras providências”;- Projeto de Lei nº 108/2021, que  “Autoriza 

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

Cozinheira e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 109/2021, que “Autoriza o Poder 

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

Educação Infantil e dá outras providências”; e, - Projeto de Lei nº 110/2021, que  “Autoriza 

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

Atendente de Creche 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 105, 106, 107, 108, 109 e 110/2021 em votação, foram  todos 

aprovados integralmente e por unanimidade. - Anteprojeto de Lei n nº 005/2021, de autoria 



do Vereador Edelberto, que “Autoriza, em caráter extraordinário, o poder executivo 

municipal a instituir o “Programa Mães de Arvorezinha” no âmbito do município em 

decorrência da pandemia do covid-19 e dá outras providências”.  Colocado em discussão, o 

Vereador Edelberto disse que é importante auxiliar as mães que estão passando por 

dificuldades, principalmente financeira, para levar o alimento aos seus filhos, seguindo 

algumas regras estabelecidas no anteprojeto. Colocado o Anteprojeto de Lei nº 005/2021 em 

votação, aprovado por unanimidade. - Requerimento nº 076/2021, de autoria do Vereador 

Augusto, que solicita ao Executivo Municipal no sentido de ceder para a comunidade o 

ginásio de esportes da Escola Orestes de Brito Scheffer  para práticas esportivas no turno da 

noite. Colocado em discussão, o Vereador Augusto disse que a comunidade fez essa 

solicitação e por isso apresentou  esse  requerimento para que o Ginásio seja disponibilizado 

a população. Colocado o Requerimento nº 076/2021 em votação, aprovado por 

unanimidade. - Indicação nº 004/2021, de autoria do Presidente, que indica ao Executivo 

Municipal seja efetivado convênio com o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul – 

IMAMA, para trazer ao nosso Município o Programa Mamamóvel, visando ações de 

prevenção do câncer de mama no Outubro Rosa. Colocado em discussão, o Presidente 

informou que o Programa Mamamóvel tem como missão a disponibilização de mamografias 

para o diagnóstico ágil do câncer de mama. Colocada Indicação nº 004/2021 em votação, 

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

comentou sobre o processo seletivo realizado pelo Executivo e deixou bem claro que os 

Vereadores do PDT não fizeram nenhuma acusação de fraude na realização do  referido 

processo. O Vereador Augusto disse que com certeza o Executivo está trabalhando para que 

o resultado do processo seletivo seja divulgado. O Vereador Gilson fez críticas ao 

Presidente e disse que não pode falar em nome do PSDB, pois não  representa a sigla. A 

Vereadora Sueli lembrou que devido ao requerimento dos Vereadores do PDT, onde 

levantou a possibilidade de fraude no processo seletivo, é que o Prefeito está verificando 

para ver se tudo foi feito dentro da lei. O Presidente  disse ao Vereador Gilson que se 

candidatou  e hoje é Vereador para defender a população e não uma sigla partidária. Nada 

mais havendo para ser registrado, às dezenove horas e dezoito  minutos (19:18 hs) o 

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

discutida e colocada em votação, será devidamente assinada. 


