
ATA Nº 006/2019 

Aos quatorze (14) dias  do  mês  de março  de  dois  mil  e  dezenove (2019), 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. A Presidente da Mesa Diretora, Vereadora Sueli Lodi Giordani, 

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

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

Osmar Desengrini e Leilaine Zanella. Havendo quórum regimental a Presidente declarou 

aberta a Sessão e colocou em discussão e votação as Atas de nº 004 e 005/2019, das Sessões 

Ordinária e Solene realizadas no dia seis (06) de março de 2019, sendo aprovadas 

integralmente e por unanimidade. A seguir  passou-se à Ordem do Dia: - Projeto de Lei nº 

016/2019, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências.” 

Colocado em discussão, o Vereador Alvaro informou que R$ 223.500,00 são oriundos de 

alienação de bens e o valor da suplementação será utilizado para construção de parte de 

nova garagem, para aquisição de veículo e pagamento de professores. O Vereador Jaime 

disse que a rubrica 1014 é de recursos de alienação de bens e em dezembro de 2018 o 

município tinha um saldo nessa conta de mais de oitocentos mil reais e que poderiam ser 

utilizados na implantação de um distrito industrial e de  mais moradias para a população. O 

Vereador Tiago disse que recebeu informações de que a garagem que o Executivo está 

construindo é muito pequena e não vai ter muita utilidade. A Comissão de Justiça, Finanças 

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

016/2019 em  votação,  aprovados  integralmente  e  por  unanimidade. - Projeto de Lei nº 

023/2019, que “Autoriza realização de contrato emergencial para Professor de Matemática 

por tempo determinado e dá outras providências”. Colocado em discussão, o Vereador 

Alvaro informou que a servidora Greice Zatt solicitou exoneração e por isso a necessidade 

de contratar um novo professor  para dar seguimento ao ano letivo e não prejudicar os 

alunos. A Vereadora Leilaine disse que devemos  pensar nos alunos e aprovar a contratação 

de nova professora. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável 

ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 023/2019 em  votação,  aprovados  

integralmente  e  por  unanimidade. - Projeto de Lei nº 024/2019, que “Autoriza a abertura 

de crédito suplementar e dá outras providências.” 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 024/2019 em  votação,  aprovados  integralmente  

e  por  unanimidade. - Requerimento nº 005 da Comissão Especial  nomeada pela Portaria nº 

002/2018, que solicita revisão dos Requerimentos de nº 005 e 026/2018 que originaram a 

instalação dessa Comissão, pois necessitam serem revisados os textos de ambos, em 

especial na informação com relação às datas bases certas a ser possível encontrar as 

informações da dívida e saldo. Colocado em discussão, o Requerimento foi amplamente 

debatido pelos Vereadores e Assessor Jurídico da Câmara Paulo Pompermayer. Colocado o 

Requerimento nº 005 em votação,  aprovado por unanimidade. A seguir também foram lidos 

e aprovados os Requerimentos nº 005 e 026/2018, respectivamente de autoria das Bancadas 

do PDT e do PP e MDB, com nova redação. Nada mais havendo para ser registrado, às treze 

horas e quarenta minutos (13:40 hs) a Presidente declarou  encerrada a Sessão 

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

devidamente assinada. 


