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Aos sete (07) dias  do  mês  de abril de  dois  mil  e  vinte  (2020), às dezesseis  horas e 

trinta minutos (16:30 hs), através do grupo criado no aplicativo de whatsapp da Câmara de 

Vereadores de Arvorezinha, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se de forma virtual os 

(as) senhores (as) Vereadores (as)  para uma Sessão Ordinária, atendendo determinação do 

Decreto nº 2808/2020 do Executivo Municipal, a Resolução de Mesa nº 001/2020 e 

determinações dos Governos Federal e Estadual no sentido de prevenção ao novo 

coronavírus. A Presidente da Mesa Diretora, Vereadora Marisa Parisotto, assumiu a direção 

dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Daniel Borges de Lima, Dorlan Ferreira, 

Tiago Fornari, Alvaro Salvatori, Marisa Parisotto, Sueli Lodi Giordani, Jaime Borsatto, 

Osmar Desengrini e Nelso de Bona. Havendo quórum  regimental, a Presidente declarou 

aberta a Sessão e colocou em discussão e votação as Atas de nº 005 e 006/2020, das Sessões 

Ordinária e Extraordinária realizadas respectivamente nos dias dezessete de março e 

primeiro (1º) de abril de 2020, sendo aprovadas  integralmente e por  unanimidade. A seguir 

a Presidente apresentou a seguinte pauta  para a ordem do dia: - Projeto de Lei nº  042/2020. 

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

Dia: - Projeto de Lei nº 042/2020, que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 

contrato de caráter emergencial na função de Enfermeiro dá outras providências”. Os 

Vereadores do PP e MDB apresentaram a seguinte Emenda Modificativa nº 001 ao artigo 

1º, com a seguinte redação: O caput do artigo 1º do Projeto de Lei nº 042/2020  passa a ter a 

seguinte redação: “Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Arvorezinha autorizado a 

contratar em caráter emergencial por tempo determinado, um (01) enfermeiro, com carga 

horária semanal de 40 horas, até a data de 30 de dezembro de 2020, a contar da assinatura 

do contrato de trabalho.” Colocados em discussão, o Vereador Jaime disse que é muito 

importante a contratação de enfermeiro para a área da saúde neste momento, mas não vê a 

necessidade de renovar contratos em outras áreas, já que as aulas estão suspensas e muitos 

outros setores estão parados em virtude do isolamento social. Os Vereadores Alvaro e 

Nelsinho informaram que a contratação de um enfermeiro é uma exigência do Coren. O 

Vereador Tiago endoçou as palavras do Vereador Jaime. O Vereador Daniel salientou que 

deveriam ser contratados mais profissionais na área da saúde. O Vereador Alvaro disse que 

conforme a necessidade serão contratados mais servidores para a área da saúde. A Comissão 

de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  favorável a Emenda, sendo que o 

Vereador Osmar é contrário. Colocados o Parecer  e a Emenda Modificativa nº 001 em 

votação, aprovados  por cinco (05) votos contra quatro (04), sendo os votos contrários dos 

Vereadores do PDT. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  parecer  

favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 042/2020 em votação, 

aprovados   por unanimidade.  A seguir passou-se ao Grande Expediente: o Vereador Jaime 

solicitou ao executivo municipal que tome medidas para que alguns setores do comércio 

voltem a trabalhar com  medidas restritivas de precaução contra o novo coronavírus. Os 

Vereadores do PDT manifestaram sua indignação devido ao fato dos demais projetos não 

terem sido colocados em votação nesta sessão, já que os contratos irão vencer nos próximos 

dias e questionando que a ordem do dia não ficou clara. A Presidente salientou que foi 

apresentada a ordem do dia e não houveram  questionamentos e era nesse momento que o 

assunto deveria ter sido discutido. A ordem do dia foi colocada em votação e aprovada por 

todos. O Vereador Tiago salientou que neste  momento deve ser dada prioridade á área da 



saúde devido ao covid-19. O Vereador Jaime questionou qual a necessidade de contratar 

uma Doméstica agora se as escolas e creches estão fechadas ?  Nada mais havendo para ser 

registrado, às dezessete horas  e oito  minutos (17:08  hs) a Presidente declarou  encerrada a 

Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após  discutida e colocada em votação, será 

devidamente assinada. 


