
ATA Nº 027/2018 

Aos dez  (10) dias  do  mês  de outubro  de  dois  mil  e  dezoito (2018), às treze horas  (13 

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 

Extraordinária. O Presidente da Mesa Diretora, Vereador Tiago Santin Fornari, assumiu a 

direção dos trabalhos. Presentes os seguintes Vereadores: Daniel Borges de Lima, Nelso de 

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

Borsatto, Osmar Desengrini e Leilaine Zanella. Havendo quórum regimental o Presidente 

declarou aberta a Sessão e colocou em discussão e votação a Ata de nº 026/2018, da Sessão 

Ordinária  realizada  no dia dois  (02) de outubro de 2018, sendo aprovada integralmente e 

por unanimidade. A seguir passou-se para a ordem do dia:- Projeto de Lei nº 167/2018, que 

“Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 

168/2018, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências”; - 

Projeto de Lei nº 169/2018, que “Autoriza a abertura de crédito especial e dá outras 

providências”; - Projeto de Lei nº 170/2018, que “Autoriza a abertura de crédito especial e 

dá outras providências”; - Projeto de Lei nº 171/2018, que “Autoriza a abertura de crédito 

especial e dá outras providências”; e, - Projeto de Lei nº 172/2018, que “Autoriza a abertura 

de crédito suplementar e dá outras providências”. Colocados em discussão, o Vereador 

Alvaro informou que os créditos especiais são oriundos de emendas parlamentares e os 

valores serão utillizados para aquisição de uma retroescavadeira e de equipamentos 

agrícolas. Já os créditos suplementares são retirados de rubricas com saldo a maior e serão 

repassados para outras rubricas com saldo insuficientes e os valres  serão utilizados para 

conserto de máquinas e veículos , combustível, material de consumo e expediente e outras 

despesas. O Vereador Nelsinho informou que uma emenda parlamentar é do Deputado 

Afonso Motta e a outra não tem certeza se é do Deputado Bohn Gass ou do Deputado 

Marcon. Lamentou que a Caixa Econômica fique com cerca de treze mil reais de cada 

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

projetos. Colocados os Pareceres e os Projetos de Leis nº 167, 168, 169, 107, 171 e 

172/2018 em votação, foram todos aprovados  integralmente  e  por  unanimidade. Nada 

mais havendo para ser registrado, às treze  horas e vinte e cinco minutos  (13:25 hs) o 

Presidente declarou  encerrada a Sessão Ordinária. Lavrei a presente Ata, que após discutida 

e colocada em votação, será devidamente assinada. 


