
ATA Nº 031/2021 

Aos vinte (20)  dias do mês  de dezembro 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 Macedo Pancotte, Edelberto Gehlen, Tiago Santin 

Fornari, Sueli Lodi Giordani, Eberson Coradi, Clóvis Provensi Roman, Emir Farias 

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  030/2021, da 

Sessão Ordinária  realizada   no dia seis (06) de dezembro de  2021, sendo aprovada  

integralmente e por unanimidade. A seguir o Vereador  Gilson fez a leitura de um trecho da 

Bíblia. O Presidente apresentou a seguinte pauta  para a ordem do dia: - Projetos de Leis  nº  

129 e 130/2021; e, - Eleição da Mesa Diretora e Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento 

para o exercício de 2022.  Colocada a ordem do dia em discussão, o Vereador Augusto fez 

Proposição para que as eleições sejam feitas antes de votar os projetos. Colocada em 

votação, aprovada por unanimidade. Colocada a ordem do dia em votação, aprovada por 

unanimidade. Ordem do Dia: o Presidente informou que houve o registro de uma chapa, de 

número um (01), assim composta: para a Mesa Diretora: Presidente: Vereador Fabiano 

Macedo Pancotte; Vice-Presidente: Vereador Tiago Santin Fornari; 1º Secretário: Vereador 

Emir Colognese; 2º Secretário: Vereador Gilson Desengrini da Silva. Para a Comissão de 

Justiça Finanças e Orçamento: Presidente: Vereadora Sueli Lodi Giordani; Relator: 

Vereador Augusto Cichelero; Membro: Vereador Edelberto Gehlen. Em seguida foi dado 

início a eleição para a Mesa Diretora, sendo que a Presidente convidou  individualmente os 

Vereadores a procederem a votação e após convidou os Vereadores Augusto e Tiago para o 

escrutínio dos votos, verificando-se nove (09) votos favoráveis a Chapa Um  (01), ficando 

eleita a Mesa Diretora acima  referida  para o exercício de 2022.  A seguir foi dado início a 

eleição para a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento, sendo que a Presidente 

novamente convocou  individualmente os Vereadores a procederem  a votação e após  

convidou os Vereadores Augusto e Tiago para o escrutínio dos votos, verificando-se os 

nove (09)  votos  favoráveis a Chapa Um (01), ficando eleita a Comissão Permanente acima 

referida para o exercício de 2022. Em seguida a Presidente declarou empossada a Mesa 

Diretora e a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento  para o exercício de dois mil e vinte 

e dois (2022). - Projeto de Lei nº 129/2021, que  “Prorroga a Lei Municipal nº 3430, de 4 de 

maio de 2021 e dá outras providências”. Colocado em discussão, os Vereadores destacaram 

a falta de chuvas e por consequência a falta d’água em diversas localidades do interior do 

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

projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 129/2021 em votação, aprovados 

integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 130/2021, que “Estima a receita e fixa 

a despesa do Município de Arvorezinha para o exercício financeiro de 2022”. Colocado em 

discussão, o projeto foi amplamente debatido pelos Vereadores e a seguir a Comissão de 

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

o Projeto de Lei nº 130/2021 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. A 

seguir passou-se ao Grande Expediente: o Presidente fez um agradecimento a todos os 

membros da Câmara de Vereadores e destacou o trabalho realizado pelo Poder Legislativo 



durante este ano e que sempre zelou pelo dinheiro público. A Vereadora Sueli parabenizou o 

colega Vereador Fabinho eleito o mais jovem Presidente da Câmara da história de 

Arvorezinha. Disse que sempre batalhou para fazer o melhor para a comunidade e fazer jus 

aos vencimentos que recebe. O Vereador Fabiano disse que vai buscar fazer um bom 

trabalho a frente da Câmara de Vereadores para buscar o melhor para a comunidade. O 

Vereador Gilson parabenizou os secretários municipais pelo bom trabalho, apesar das 

dificuldades encontradas. Fez um breve relato das conquistas que teve durante este ano e vai 

continuar buscando recursos para nosso município. O Vereador  Emir desejou sucesso ao 

novo Presidente e parabenizou  o colega Vereador Clóvis pelo bom trabalho desempenhado 

a frente da presidência. O Vereador Augusto salientou o bom trabalho realizado pela 

Câmara de Vereadores e a administração municipal e desejou sucesso ao novo presidente. O 

Vereador Tiago parabenizou o Presidente pelo trabalho realizado este ano e desejou sucesso 

ao colega Vereador Fabiano. O Vereador Edelberto parabenizou o Presidente pelo trabalho 

transparente desempenhado e que é possível fazer a boa política e tem orgulho de ser o vice-

presidente. Desejou ao  presidente eleito uma boa gestão e que pode contar com o apoio dos 

colegas Vereadores. O Vereador Eberson também  parabenizou o Presidente eleito e desejou 

sucesso. Parabenizou o trabalho realizado pelo Presidente Clóvis neste ano de 2021, 

principalmente na contensão de gastos, gerando economia de recursos para que pudessem 

ser aplicados em áreas importantes do nosso Município e espera que para o próximo ano a 

administração municipal faça mais e melhor para a população. Salientou que muitas pessoas 

estão reclamando dos erros administrativos que estão acontecendo dentro da Secretaria de 

Saúde, que vem a prejudicar a população. Nada mais havendo para ser registrado, às  

dezenove  horas  e vinte e dois minutos (19:22 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão 

Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após  lida, discutida e colocada em votação, foi 

aprovada integralmente e por unanimidade e será devidamente assinada. 


