
ATA Nº 030/2021 

Aos seis (06)  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 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  029/2021, da Sessão Ordinária  realizada   no dia dezesseis (16) de novembro de  

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

leitura de um trecho da Bíblia. O Presidente apresentou a seguinte pauta  para a ordem do 

dia: - Projetos de Leis  nº  121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128/2021;  - Projeto de Lei nº 

003/2021, de origem Legislativa; e, - Anteprojeto de Lei  nº 007/2021.  Colocada a ordem 

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

nº 121/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o 

Hospital de Caridade Frei Clemente”. Colocado em discussão, a Vereadora Sueli informou 

que o valor das tomografias é mais baixo no hospital de Soledade,  por isso o Executivo está 

efetivando o convênio. O Vereador Eberson disse que o projeto é de extrema importância 

pois se trata de cuidar da saúde da  população, além do custo benefício e de mais facilidade 

no acesso ao serviço. O Vereador Edelberto ressaltou a importância do projeto e também a 

necessidade de ter um tomógrafo no hospital de Arvorezinha. O Vereador Emir também 

destacou a necessidade do nosso Município contar com um tomógrafo e a necessidade dos 

Vereadores tentarem buscar emendas parlamentares para adquirir um. A Comissão de 

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

Projeto de Lei nº 121/2021 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - 

Projeto de Lei nº 122/2021, que “Altera a Lei Municipal nº 2.463, de 06 de novembro de 

2013 e Lei Municipal nº 2.586, de 29 de dezembro de 2014 e dá outras providências”.  Após 

alguns debates, a Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao 

projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 122/2021 em votação, aprovados 

integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 123/2021, que “Altera a Lei Municipal 

nº 3.219, de 08 de novembro de 2019”. Colocado em discussão e após alguns debates, a  

Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável ao projeto. Colocados 

o Parecer e o Projeto de Lei nº 123/2021 em votação, aprovados integralmente e por 

unanimidade. - Projeto de Lei nº 124/2021, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 

para o exercício financeiro de 2022”. Colocado em discussão, a Vereadora Sueli lembrou 

que foi feita audiência pública para elaborar a LDO e solicitou a aprovação do projeto. O 

Vereador Eberson destacou que o orçamento para o próximo exercício financeiro é de mais 

de 43 milhões de reais e cabe ao Executivo distribuir os valores nas diversas secretarias e ao 

Legislativo fiscalizar a aplicação dos recursos. A Comissão de Justiça, Finanças e 

Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 

124/2021 em votação, aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 

125/2021, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências”, e - 

Projeto de Lei nº 128/2021, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras 

providências”. Colocados em discussão, a Vereadora Sueli disse que o projeto de lei nº 



125/2021 é o recurso do Legislativo que está sendo repassado para a Secretaria da Saúde 

para adquirir um veículo, assim como o outro projeto que será destinado para obras de 

saneamento no Bairro Cerâmica. O Vereador Fabiano disse que são projetos importantes 

para a comunidade, principalmente com relação ao saneamento. O Vereador Augusto 

destacou que será necessário buscar mais recursos para realizar a obra de saneamento básico 

no Bairro Cerâmica. O Vereador Eberson informou que até o final do ano provavelmente irá 

anunciar uma verba para a secretaria da saúde adquirir um veículo. Com relação a obra de 

saneamento no Bairro Cerâmica, destacou que há anos os moradores estão aguardando por 

essa obra e o primeiro passo está sendo dado hoje para que seja feita. O Vereador Edelberto 

disse que sabe das dificuldades da Secretaria da Saúde e o recurso vem em boa hora para 

adquirir um veículo. Com relação ao recurso para fazer a obra de saneamento básico no 

Bairro Cerâmica, disse que está na hora de parar com as promessas políticas e realmente 

fazer a obra. Salientou a economia feita pela Câmara de Vereadores e parabenizou o 

Presidente pela iniciativa de repassar esses recursos ao Executivo. O Vereador Tiago 

destacou a importância dos projetos que vão beneficiar a população, principalmente os 

moradores do Bairro Cerâmica e parabenizou o Presidente pela iniciativa e espera que o 

Prefeito atenda esses pedidos. O Vereador Emir destacou a economia feita pelo Legislativo 

que hoje permite adquirir um veículo e dar o início na obra de saneamento básico. O 

Vereador Gilson também  salientou a economia feita pelo Legislativo neste ano e que os 

Vereadores devem  ir atrás de emendas para que a obra no bairro seja concluída. O 

Presidente disse que esses recursos são oriundos da economia feita pela Câmara de 

Vereadores com a não contratação de um servidor, além de cortes em gastos com imprensa 

escrita e o programa de rádio. Parabenizou o Prefeito e o Vice-Prefeito por acatar o pedido 

da Câmara, pois a obra de saneamento básico irá beneficiar os moradores, além de ser uma 

questão de saúde pública e anunciou que vai conseguir mais recursos para essa obra com o 

Deputado Daniel. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu pareceres  

favoráveis aos projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 125 e 128/2021 em 

votação, foram todos aprovados integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 

126/2021, que  “Autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar contrato de caráter 

temporário, na função, Doméstica, Cozinheira, Atendente de Creche, Psicólogo, Operário, 

Odontólogo, Assistente Administrativo e dá outras providências” e - Projeto de Lei nº 

127/2021, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de caráter 

emergencial, na função de Farmacêutico e dá outras providências”. Colocados em 

discussão, a Vereadora Sueli informou que várias pessoas que fizeram a prova seletiva 

foram chamadas e não quiseram assumir os cargos e agora será feito um novo processo 

seletivo. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  pareceres  favoráveis aos 

projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 126 e 127/2021 em votação, foram 

todos aprovados integralmente e por unanimidade. – Projeto de Lei nº 003/2021, de autoria 

do Legislativo e de autoria do Vereador Clóvis, que “Altera os Artigo 3º e 4º e o Anexo II 

da Lei nº 2522,de 21 de maio de 2014 e dá outras providências”. Colocado em discussão, o 

projeto foi amplamente debatido e por Proposição do Vereador Eberson, aprovada por 

unanimidade, o Projeto de Lei nº 003/2021 permaneceu em estudo. - Anteprojeto de Lei nº 

007/2021, de autoria do Vereador Clóvis, que “Institui o Programa “Bombeiro na Escola” 

na Rede Municipal de Ensino Público do Município de Arvorezinha”. Colocado em 

discussão, o Presidente salientou que os alunos da rede municipal de ensino  não  possuem 



na grade curricular obrigatória noções básicas de primeiros socorros e acidentes domésticos. 

Dessa forma, essa ausência no currículo escolar impossibilita que as crianças saibam como 

lidar adequadamente com situações de perigo quando essas surgem. Colocado o Anteprojeto 

de Lei nº 007/2021 em votação, aprovado por unanimidade. A seguir passou-se ao Grande 

Expediente: a Vereadora Sueli destacou a necessidade de encontrar meios para adquirir um 

Tomógrafo para o nosso Município. Parabenizou o colega Vereador Clóvis e o Prefeito, por 

valorizarem a ideia de construir o saneamento básico no Bairro Cerâmica. Destacou que o 

Prefeito está hoje em Porto Alegre recebendo um veículo da Secretaria Estadual da 

Agricultura, relativo a um pedido que fez à Secretária Silvana Covatti. O Presidente 

lembrou que conseguiu uma emenda com o Deputado Daniel no valor de duzentos mil reais 

para adquirir um tomógrafo mas foi utilizado para comprar um gerador.  O Vereador 

Augusto informou que solicitou ao Senador Luiz Carlos Heinze uma emenda parlamentar 

para adquirir um tomógrafo. O Vereador Edelberto também salientou a necessidade de todos 

trabalharem junto para viabilizar a aquisição de um tomógrafo para nosso Município. 

Informou  ainda que em breve irá anunciar verbas  para  saneamento básico, inclusive para o 

Bairro Cerâmica. O Vereador Eberson destacou a importância dos jovens participarem mais 

das atividades políticas. Desejou sucesso para as educadoras Nara e Márcia que estarão a 

frente da direção da Escola Felipe Roman Ros. Comentou sobre as emendas parlamentares 

que em breve a bancada do PDT irá anunciar. Solicitou a população que o procure quando 

surgirem boatos a seu respeito para que possam ser esclarecidos. O Presidente lançou a ideia 

de Arvorezinha dispor de um Hospital Público  Municipal  buscando melhorar o 

atendimento à população.  Disse que encerra a sessão feliz porque entende que a política 

vale a pena e mostrar para o população que a política pode ser diferente e agradeceu ao 

Prefeito e ao Vice-Prefeito por terem aceitado a ideia de realizar a obra de saneamento 

básico no Bairro Cerâmica. Nada mais havendo para ser registrado, às  dezenove  horas  e 

trinta e dois minutos (19:32 hs) o Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei 

a presente Ata, que após  discutida e colocada em votação, será devidamente assinada. 


