
                                            

 

ATA N° 003/2019 

---Terceira Sessão Ordinária do dia 06 de março de dois mil e dezenove. --------------------- 

---Presidente: André Evandro Becker (DEM). ------------------------------------------------------------- 

---1°Secretário Vereador Ademir Tasso Kunast (PT). -------------------------------------------------- 

---2°Secretário Vereador Darci Pereira da Silva (PT). ------------------------------------------------- 

---Demais vereadores: Anderson de Azevedo Vargas (PT), Deivid Rafael da Costa Vargas 

(PSDB), Guaraci Braga da Silva (PT), Marcelo de Oliveira Machado (PP), Marcos Antônio 

de Azevedo (PSB), Renato Pereira Vargas (PTB). ------------------------------------------------------

---Às dezenove horas e dois minutos, havendo número regimental, o Sr. Presidente 

invocando a proteção de Deus declarou aberta a sessão cumprimentando a todos os 

presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Em seguida o Sr. 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 à casa.---Ofício nº 051/19 Executivo Municipal, encaminhando as Leis 1784 à 

1786/2019.---Ofício nº 01/19 Secretária de Agricultura, solicitando o espaço do Plenário 

para reunião do IBJE e conselho na data 07/03/2019 ás 14hs.---Ofício nº 053/19 Executivo 

Municipal, encaminhando os PLs 015 e 016/19.---Ofício nº 054/19 Executivo Municipal, 

encaminhando PL nº017/19.---Ofício nº 055/19 Executivo Municipal, encaminhando 

resposta ao requerimento nº 002/19.---Ofício nº 056/19 Executivo Municipal, 

encaminhando resposta ao requerimento nº001/19.-----------------------------------------------------

---Dando prosseguimento, uma vez que a leitura da ata não foi requerida por nenhum 

vereador, o Presidente colocou em discussão a ata n° 001/19. Como não houve 

contestação e de acordo com o parágrafo 1° do art. 82 do regimento interno ele declarou 

aprovada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------ESPAÇO DE LIDERANÇAS---------------------------------------

--Aberto o espaço de lideranças, seguindo o critério de rodízio entre os partidos, a ordem 

para pronunciamento neste espaço foi: PSB, PTB, PT, PSDB, PP. --------------------------------

--------------------------------------------EXPEDIENTE COMUM----------------------------------------------

---Não houve oradores. -----------------------------------------------------------------------------------------

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

---Projeto de Lei Substitutivo nº. 011/2019 do Executivo Municipal que: “Dispõe sobre a 

isenção do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana aos imóveis de 

propriedade de deficiente físico”. ---Em discussão.------------------------------------------------------ 

---Emenda nº 002/19 de todos os vereadores da Casa ao projeto de Lei nº 011/2019. ---Em 

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

 



 

 

 

--- Em votação o Projeto nº. 011/19 do Executivo Municipal com a emenda. (Aprovado por 

unanimidade). ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---Projeto de Lei n°. 015/2019 do Executivo Municipal que: “Autoriza o Poder Executivo a 

celebrar convênio com o município de Taquari e dá outras providencias”. ---Em discussão. 

---Em votação (Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------

---Projeto de Lei n°. 016/2019 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 voto contrário do vereador 

Anderson de Azevedo Vargas) -----------------------------------------------------------------------------

---Projeto de Lei n°. 017/2019 do Executivo Municipal que: “Autoriza o Município a receber 

doações de terras de propriedade de Eracema de Oliveira Cardoso, bem como a fazer uso 

da área como ruas e da outras providencias”. ---Em discussão. ---Em votação (Pedido de 

Vista do vereador Anderson de Azevedo Vargas aprovado por unanimidade). -----------

---Projeto de Decreto nº. 001/19 do Legislativo Municipal que: “Concede o Diploma Mulher 

em destaque”. ---Em discussão. ---Em votação (Aprovado por unanimidade) ----------------   

------------------------------------EXPLICAÇÕES PESSOAIS-----------------------------------------------

O áudio e/ou as imagens de vídeo encontram-se disponíveis na secretaria da 

Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Com nada mais havendo a tratar às dezenove horas e trinta e nove minutos em nome 

de Deus declarou encerrada a sessão. --------------------------------------------------------------------- 

 


