
                                             ATA N° 024/2018 

---Segunda Sessão Extraordinária do dia 27 de dezembro de dois mil e dezoito. ------------- 

---Presidente: Deivid Rafael da Costa Vargas (PSDB) (Ausente). ---------------------------------- 

---1°Secretário Vereador Marcelo de Oliveira Machado (PP).  --------------------------------------- 

---2°Secretário Vereador André Evandro Becker(DEM). ----------------------------------------------- 

---Demais vereadores: Ademir Tasso Kunast (PT), Anderson de Azevedo Vargas (PT), Darci 

Pereira da Silva (PT), Guaraci Braga da Silva (PT) (Ausente), Marcos Antônio de Azevedo 

(PSB) (Ausente), Renato Pereira Vargas (PTB). --------------------------------------------------------

---De acordo com a convocação desta Presidência aos senhores vereadores em 

conformidade com o parágrafo 4º do Art. 13 da Lei Orgânica Municipal (Emenda 001/14), 

havendo número regimental, às dezenove horas e sete minutos invocando a proteção de 

Deus, declarou abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária que se destina a 

apreciação do Projeto de Lei nº 114/18 e PL 126/18 do Executivo Municipal .-------------------

---Em seguida o Sr. Vice Presidente convidou o 2°secretário, a fazer a leitura do texto bíblico. 

---Em seguida, o 1° secretário procedeu à leitura das correspondências e proposições 

enviadas a casa: ---Oficio nº404//2018 do Executivo Municipal, encaminhando o PL 

substitutivo ao PL 123/2018. ---Oficio n°405/18 Executivo Municipal, encaminhando o PL 

126/18, com regime de urgência, solicitando sessão extraordinária. ---Oficio n°407/18 do 

Executivo Municipal, resposta ao requerimento nº033/18. ---Oficio nº409/18 do Executivo 

Municipal, encaminhando PL 126/18 e 114/18 em Regime de Urgência solicitando sessão 

extraordinária. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------ORDEM DO DIA-------------------------------------------------------

---Projeto de Lei nº. 114/2018 do Executivo Municipal que: “Estabelece a política Municipal 

de Planejamento, infraestrutura e desenvolvimento Municipal, normas para a prestação de 

serviços com equipamentos rodoviários do município, defini formas de incentivo dos setores 

produtivos, fixa tabela de preços e dá outras providências. ---Em discussão. ---Em votação 

(Pedido de Vista do vereador Ademir Tasso Kunast aprovado por unanimidade). ------

---Projeto de Lei nº. 126/18 do Executivo Municipal que: “Autoriza a abertura de crédito 

adicional suplementar no orçamento executivo municipal vigente e aponta recursos de 

cobertura.” ---Em discussão. ---Em votação (Aprovado por unanimidade). --------------------

---Com nada mais havendo a tratar às dezenove horas e quinze minutos em nome de Deus 

declarou encerrada a sessão. --------------------------------------------------------------------------------- 

 


