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 	                  Câmara M u n i c i p a l  D e  Vereadores de Ar v o r e z i n h A

     “Arvorezinha, Capital Nacional da Erva-Mate e do Melhor Chimarrão”


Rua Carlos Schefffer,1020, centro, Arvorezinha – RS – Fone: (51) 3772-2365 – Fax: (51) 3772-2352 – CEP: 95995-000
     www.camaraarvorezinha.com.br" www.camaraarvorezinha.com.br  -  Email: camaraarvore@viavale.com.br - 	“Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas.”
		PROJETO DE RESOLUCÃO N° 002, DE 13 DE AGOSTO DE 2018.

“Autoriza o  Poder  Legislativo a Custear Despesas Com  Realização e   Organização do  Encontro   de Legislativos  dá   outras providências.”






	O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ARVOREZ1NHA, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno da Câmara,

 	FAZ SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu promulgo a seguinte,

R  E  S  O  L  U  Ç  Ã  O

Art. 1º -  Fica o Poder Legislativo autorizado a custear despesas com a realização do Encontro Regional de Legislativos em parceria com Associação dos Vereadores do Vale do Taquari -AVAT, no dia 08 de setembro de 2018, no Plenário Vereador Hilário Ferri da Câmara de Vereadores de Arvorezinha.

Art. 2º - As despesas resultantes da presente Resolução correrão a conta de  dotação orçamentária própria constante no orçamento municipal vigente, a seguir especificada:

01 – PODER LEGISLATIVO
01.01 – CÂMARA DE VEREADORES – 
0103102032.001000 – Manut. e Desenv. Atividades Legislativas
3.3.90.30.00 – Material de Consumo (21) 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Vereadores de Arvorezinha, aos treze (13) dias do mês de agosto  de 2018.


	TIAGO SANTIN FORNARI
	              Presidente

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

1º Secretário




MENSAGEM JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2018






				Senhores ( as ) Vereadores ( as ):





				A AVAT é uma associação civil destinada aos estudos dos problemas dos municípios a ela vinculados, mantendo um regime de intima cooperação entre si e com as demais organizações públicas ou privadas da esfera Municipal, Estadual e Federal. Tem como objetivos  encaminhar sugestões, pedidos de providências e soluções de interesse das Câmaras Municipais associadas, difundir sugestões sobre assuntos das Câmaras Municipais visando interesses comuns, realizar seminários e encontros de Vereadores visando os interesses da classe, interação entre os Poderes constituídos na busca das soluções dos problemas levantados pelos Legislativos.
			     				       
	
				    Atenciosamente,





		TIAGO SANTIN FORNARI
               Presidente


