
                                              

 

ATA N° 011/2019 

---Décima Primeira Sessão Ordinária do dia 03 de julho 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, 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 144/19 Executivo Municipal, encaminhando as leis 1.809/19 

à 1812/19. ---Ofício nº 133/19 Executivo Municipal, encaminhando PLS 045 e 046/19.--

-Oficio nº 149/19 Executivo Municipal, solicitando auxílio financeiro no valor de R$3.000. 

---Ofício nº 02/19 Secretaria da agricultura, solicitando as dependências da câmara dia 

04/07/19, às 13hs. ---Ofício nº 06/19 Secretaria da agricultura, solicitando as 

dependências da câmara dia 29 e 30/07 para curso sobre nota fiscal. ---Ofício nº 07/19 

Secretaria da agricultura, solicitando as dependências da câmara dia 30/09 e 01/10, 

para curso de nota fiscal. ---Ofício nº 151/19 Executivo Municipal, encaminhando PLS 

047/19, 048/19 e 049/19. ---Ofício nº 01479/19 Secretaria de segurança pública, 

resposta a moção de apoio 002/19. ---Ofício nº 154/19 Executivo Municipal 

encaminhando respostas aos requerimentos 007/19 e 009/19. --------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

de leite do município.” ---Em discussão. ---Em votação (Aprovado por unanimidade) ------

---Projeto de Lei nº. 044/19 do Executivo Municipal que: “Torna obrigatória a orientação em 

noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos 

de ensino público e privado de educação básica e de estabelecimentos de recreação 

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

---Projeto de Lei nº. 045/19.  “Autoriza o Poder Executivo a conceder auxilio aluguel a 

empresa ROMA FACRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA de propriedade dos 

senhores Romildo Moura Marques e Mateus Daniel Alves Gabe, em conformidade com a 

Lei Municipal nº. 433/05 e alterações” ---Em discussão. ---Em votação (Aprovado por 

unanimidade) -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---Projeto de Lei nº. 047/19.  “Altera o Plano Plurianual (2018 a 2021), a Lei de Diretrizes 

Orçamentarias para 2019 e autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento 

corrente” ---Em discussão. ---Em votação (Aprovado por unanimidade) –----------------------

---Requerimento nº. 010/19 do vereador Deivid Rafael da Costa 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 dois minutos em nome de 

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

  


