
ATA Nº 021/2017 

Aos vinte e nove (29) dias do  mês  de junho  de  dois  mil  e  dezessete (2017),  às dezenove  

horas  (19 hs), no Plenário Vereador Hilário Ferri da Câmara de Vereadores, Município de 

Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se os (as) senhores (as) Vereadores 

(as) para uma Sessão Extraordinária. O Presidente da Mesa Diretora, Vereador Jaime 

Talietti Borsatto, assumiu a direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: 

Daniel Borges de Lima, Nelso de Bona,  Marisa Parisotto, Tiago Santin Fornari, Alvaro 

Salvatori, Sueli Lodi Giordani, Jaime Borsatto, Osmar  Gabiatti Desengrini e Rogemir Civa. 

Havendo quórum  regimental o Presidente  declarou aberta a Sessão e colocou em discussão 

e votação as Atas de nº  019 e 020/2017, das Sessões  Ordinárias  realizadas  nos dias seis 

(06) e vinte (20) de junho de 2017, sendo aprovadas  integralmente e por unanimidade. Em 

seguida passou-se para a ordem do dia: - Projeto de Lei nº 054/2017, que “Autoriza contrato 

emergencial de Fisioterapeuta por tempo determinado e dá outras providências.” Colocado 

em discussão, o Vereador Rogemir informou que o Fisioterapeuta que está no caro pediu 

exoneração e a sessão extraordinária foi pedida pelo prefeito para que os pacientes 

agendados para segunda e terça não sejam  prejudicados, já que o atual  trabalha somente até 

amanhã. O Vereador Nelsinho disse que este projeto visa beneficiar a população e 

agradeceu ao  Presidente pela convocação da sessão. A Vereadora Marisa disse que a área 

da saúde é importante e por isso é a favor. O Vereador Alvaro também  agradeceu a  

bancada da oposição pela realização da sessão pois muitas pessoas dependem  de um 

fisioterapeuta. A Vereadora Sueli  lembrou que disse que seria uma Vereadora  justa, correta 

e transparente e tudo que for bom para o povo será favorável. O Presidente lembrou que foi 

no seu mandato interino de Prefeito que fez a contratação do fisioterapeuta. A Comissão de 

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

Projeto de Lei nº 054/2017 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. Nada 

mais havendo para ser registrado, às dezenove horas e trinta minutos (19:30 hs) o Presidente 

declarou encerrada a Sessão Extraordinária. Lavrei a presente Ata, que após discutida e 

colocada em votação, será devidamente assinada. 

 


