
                                              

 

ATA N° 010/2019 

---Décima Sessão Ordinária do dia 19 de junho 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), Álvaro Vargas de Souza (PTB). ----------------------------------------------------

---Às dezenove horas e seis 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 132/19 do Executivo Municipal, encaminhando as leis 

1.806/19, 1.807/19 e 1.808/19. ---Ofício nº 133/19 do Executivo Municipal, 

encaminhando projeto de lei substitutivo ao projeto nº 037/19. ---Ofício nº 017/19 

UVERGS, convidando para curso de capacitação Mandato Parlamentar dias 26, 27 e 

28 de Junho. ---Oficio nº 142/19 do Executivo Municipal, encaminhando Pls 043 e 

044/19. ---Ofício nº 143/19 do Executivo Municipal, solicitando regime de urgência para 

o projeto 043/19.---Ofício nº 01/19 Presidente do Partido PTB, solicitando as 

dependências da câmara para o dia 23/06 das 8:00hs às 12:00hs. ---Presidente da 

Comissão PTB, convocando membros e eleitores deste município filiados ao PTB para 

Convenção Municipal. ---Ofício 001/19 Presidente Partido Progressista, solicitando as 

dependências da câmara para o dia 22/06 a partir das 16:00hs. -------------------------------

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

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

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

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

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

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

---Projeto de Lei Substitutivo ao Projeto nº. 037/19 do Executivo Municipal que: “Autoriza o 

Poder Executivo a conceder subvenção financeira ao Sr. Olandir Redel, e dá outras 

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

---Projeto de Lei nº. 038/19 do Executivo Municipal que: “Dispõe sobre auxílio aos produtores 

de leite do município.” ---Em discussão. ---Em votação. (Pedido de vista do vereador 

Marcos Antônio de Azevedo) (Aprovado por unanimidade) ------------------------------------- 

---Projeto de Lei nº. 041/19 do Executivo Municipal que “Autoriza a contratação temporária, 

emergencial de excepcional interesse público e dá outras providencias.” ---Em discussão. -

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

---Projeto de Lei nº. 042/19 do Executivo Municipal que: “Autoriza a contratação temporária, 

emergencial de excepcional interesse público e dá outras providencias.” ---Em discussão. ---Em 

votação (Aprovado por unanimidade) -------------------------------------------------------------------- 

---Projeto de Lei nº. 043/19 do Executivo Municipal que: “Autoriza a contratação 

temporária, emergencial de excepcional interesse público e dá outras providencias.” ---

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



---Moção de repúdio nº 003/2019 dos Vereadores Marcos, Marcelo e Álvaro ---Em discussão. ---

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

---Requerimento nº. 009/19 do vereador Anderson de Azevedo Vargas ---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 seis minutos em nome de 

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

  


