
ATA Nº 024/2021 

Aos quatro (04)  dias do mês  de outubro 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  023/2021, da Sessão Ordinária  realizada  no dia vinte e um (21) de setembro de  

2021, sendo aprovada  integralmente e por unanimidade. A seguir o Vereador Gilson fez a 

leitura de um trecho da Bíblia. A seguir o Presidente iniciou a solenidade de entrega da 

premiação do Concurso de Redação “Agosto Lilás”,  movimento que visa o combate e 

conscientização à violência contra a mulher, o evento foi promovido em parceria com Poder 

Executivo, Secretaria Municipal de Educação e Câmara de Vereadores de Arvorezinha. As 

quatro melhores redações foram produzidas pelos alunos Ana Júlia Mulinari, Ariel Sebben 

Coradi, Maiky Zat e Renata Missio da Rocha, que leram a mesma e após receberam um 

Certificado e um Vale Presente. O Presidente apresentou a seguinte pauta  para a ordem do 

dia: - Projetos de Leis  nº  111, 112 e 113/2021;  - Indicação nº  005/2021; - Pedido de 

Licença para viagem à Brasília; e, - Moção de Aplauso nº 001/2021.  Colocada a ordem do 

dia em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 

111/2021, que “Institui o Regime de Previdência Complementar no âmbito do Município de 

Arvorezinha/RS, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo 

regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão a 

plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências”. Colocado em 

discussão, o projeto foi amplamente debatido pelos Vereadores e pelo Assessor Jurídico do 

Município Paulo Pompermayer e a seguir a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 

emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº  111/2021 

em votação,  aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 112/2021, que  

“Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências”. Colocado em discussão, a 

Vereadora Sueli disse que é um recurso federal que será repassado aos autores das propostas 

de instalações de artes plásticas selecionadas, uma feita em madeira e a outra  em ferro. 

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

favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº  112/2021 em votação,  

aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 113/2021, que  “Autoriza o 

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

Cozinheira e dá outras providências”. Colocado em discussão, a Vereadora Sueli disse que 

esses contratos foram aprovados na última sessão, mas precisam ser contratadas novamente 

tendo em vista que uma assumiu num novo contrato e a outra pediu exoneração. O Vereador 

Eberson destacou que as contratações serão feitas até que novo processo seletivo seja 

realizado e principalmente devido a necessidade das mesmas. A Comissão de Justiça, 

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

de Lei nº  113/2021 em votação,  aprovados integralmente e por unanimidade. - Indicação nº 

005/2021, de autoria do Presidente, que indica ao Prefeito Municipal seja emitido Decreto  

Municipal    exigindo a comprovação de vacinação contra a COVID-19, como medida de  



interesse sanitário de caráter excepcional, para o acesso e a permanência no  

interior  de estabelecimentos e locais  de  uso  coletivo. Colocada em discussão, o Presidente 

disse que as pessoas que não querem se vacinar devem  respeitar aquelas pessoas que se 

vacinaram. Colocada a Indicação nº 005/2021 em votação, aprovada por unanimidade. - 

Pedido de Licença para Viagem à Brasília, entre os dias 25 e 28 de outubro de 2021, dos 

Vereadores Eberson, Emir e Edelberto. Colocado em discussão, os Vereadores do PDT 

justificaram o pedido dizendo que abriu a janela para buscar emendas parlamentares junto a 

Deputados Federais,  para serem destinadas em melhorias para a população arvorezinhense. 

Colocado o pedido de licença para viagem à Brasília em votação, aprovado por 

unanimidade. – Moção de Aplauso nº 001/2021, de autoria do Presidente,  à professora e 

escritora Janaína Ciquelero Bellé e ao editor e escritor Rogério Fernandes Lemes, pela 

organização da antologia “Almas Cativas”, bem como aos coautores dessa obra literária, em 

especial, Olvir Fadani Canton e Orivaldo Fadani Canton, representantes do município de 

Arvorezinha – RS. Colocada em discussão, fizeram uso da palavra os Vereadores, a 

professora Janaína Ciquelero Bellé, Olvir Fadani Canton, Orivaldo Fadani Canton e o 

Prefeito Municipal, sendo que foi prestada uma homenagem aos autores do projeto. 

Colocada a Moção de Aplauso nº 001/2021 em votação, aprovada por unanimidade. Nada 

mais havendo para ser registrado, às dezenove horas e quarenta e nove  minutos (19:49 hs) o 

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

discutida e colocada em votação, será devidamente assinada. 


