
ATA Nº 021/2020 

Aos oito (08) dias do mês  de setembro de  dois  mil e vinte (2020), às dezesseis horas  (16 

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 Marisa Parisotto, assumiu a 

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

Ferreira, Tiago Fornari, Marisa Parisotto, Sueli Lodi Giordani, Jaime Borsatto, Osmar 

Desengrini, Alvaro Salvatori e Nelso de Bona. Havendo quórum  regimental, a Presidente 

declarou  aberta a Sessão e colocou em discussão e votação a Ata de nº 020/2020, da Sessão 

Ordinária realizada no dia primeiro (1º) de setembro de 2020, sendo aprovada  

integralmente e por unanimidade.  Em seguida passou-se para a ordem do dia: - Projeto de 

Lei nº 104/2020, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar dá outras providências”. 

Colocado em discussão, o Vereador Alvaro informou que a suplementação é para 

possibilitar o pagamento de pequenas despesas como água, luz, telefone. A Comissão de 

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

o Projeto de Lei nº 104/2020 em votação, aprovados  integralmente e por unanimidade. - 

Projeto de Lei nº 105/2020, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar dá outras 

providências”. Colocado em discussão, o Vereador Alvaro justificou o projeto e salientou 

que a suplementação tem por finalidade a conclusão do pórtico, o Natal no Morro e a 

participação do município na promoção da ACISAR/CDL. O Vereador Nelsinho 

parabenizou a Presidente e os demais Vereadores pela participação da Câmara na 

construção do Pórtico de entrada para a nossa cidade. A Comissão de Justiça, Finanças e 

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

105/2020 em votação, aprovados   integralmente e por unanimidade. - Projeto de Lei nº 

106/2020, que “Autoriza a abertura de crédito suplementar dá outras providências”. 

Colocado em discussão, o Vereador Alvaro informou que a suplementação tem por objetivo 

repassar recursos para a construção de uma balança no interior do Município visando 

facilitar o escoamento da produção agrícola, com recursos do Legislativo Municipal, além 

de conclusão de nova etapa da praça. O Vereador Jaime lembrou que fez o pedido ao 

Executivo há dois anos atrás para que fossem  construídas balanças no interior do 

município. A Presidente disse que o objetivo do repasse do recurso é apoiar e incentivar o 

aumento da produção agrícola. A Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento emitiu  

parecer  favorável ao projeto. Colocados o Parecer e o Projeto de Lei nº 106/2020 em 

votação, aprovados integralmente e por unanimidade.  Nada mais havendo para ser 

registrado, às dezesseis horas e quarenta minutos (16:40 hs) a Presidente declarou  

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

votação, será devidamente assinada. 


