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 PROJETO DE LEI Nº 076/2021 – Autoriza o poder executivo a receber lote 

urbano com área de 2.170,70² como doação de área pública em decorrência de 

processo de desmembramento e dá outras providencias. 

PROJETO DE LEI Nº 077/2021 – Autoriza a abertura crédito especial e dá 

outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 078/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

celebrar contrato de caráter temporário, na função de Psicólogo e dá outras 

providências. 

PROJETO DE LEI Nº 079/2021 – 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 080/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

celebrar contratos de caráter temporário, na função de Atendente de Creche, e 

dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 081/2021 – Altera a Lei Municipal nº 3.148 de 08 de maio 

de 2019, e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 082/2021 – Autoriza a abertura de créditos 

suplementares e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 083/2021 – Autoriza a abertura crédito especial e dá 

outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 084/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

renovar contrato de caráter temporário, na função de Doméstica, Motorista, 

Operador de Máquinas, Assistente Social, Cozinheira, Vigia e dá outras 

providências. 

PROJETO DE LEI Nº 085/2021 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

conceder auxílio financeiro a Associação Maria da Glória – e Dá Outras 

Providências 

PROJETO DE LEI Nº 002/2021- De autoria do Vereador Fabiano Pancotte 

PSD, “Estabelece no âmbito do Município de Arvorezinha (RS), sanções e 

penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus-tratos aos 

animais e dá outras providências.” 

   

ANTE- PROJETO DE LEI Nº 003/2021 - de autoria do Vereador e Presidente 

do legislativo Clóvis Roman (PSDB) – “ Dispôe sobre o programa de apoio â 

geração de emprego para jovens e dá outras providências.” 



- Requerimento nº 064 /2021, de autoria do Vereador e Presidente do 

legislativo Clóvis Roman (PSDB) – “requer que  seja  oficiado ao  Executivo  

Municipal no  Sentido de providenciar a instalação de lixeiras do tipo container 

em pontos estratégicos da nossa cidade.” 

 INDICAÇÃO Nº 001 /2021, de autoria do Vereador e Presidente do legislativo 

Clóvis Roman (PSDB) –  “INDICAR ao Prefeito Municipal de Arvorezinha a 

criação de projeto de Turno Inverso  Escolar às crianças e adolescentes do 

município de Arvorezinha.” 

MOÇÃO DE APOIO Nº 003/2021 de autoria do Vereador Eberson Coradi – 

PDT -  “Apoio à reivindicação dos trabalhadores (as) da rede estadual de 

educação por reposição das perdas inflacionárias de seus salários.” 

MOÇÃO DE APOIO Nº 004/2021 de autoria doa vereador Fabiano Pancotte – 

PSD – “Moção de Apoio 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 e dá 

outras providências.”   

                                Clóvis Provensi Roman 

                                                 Presidente 


