
 

 

ATA N° 013/2019 

---Décima Terceira Sessão Ordinária do dia 07 de agosto 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 treze 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 161/19 Executivo Municipal, encaminhando as leis 

1.817/19 à 1820/19.---Ofício nº 165/19 Executivo Municipal, encaminhando anexo 

demonstrativo para apuração do percentual da E.C 58.---Oficio nº 66022/19 DNIT, 

resposta requerimento 011/19, sobre Zona de Domínio.---Ofício nº 397/19 CCR Via 

Sul, resposta ofício 05/19, sobre Faixa de Domínio da Rod. BR 386.---Ofício nº 

25/19 Tribunal de Contas, resposta a decisão n° AD-0005/19, pedido de orientação 

técnica n° 1720-0200/15-6.---Ofício Breno Leal, respondendo ao ofício 001/2019, 

do Vereador Anderson de Azevedo.---Ofício n° 171/19 Executivo Municipal, 

encaminhando PL 052/19 e solicitando sessão extraordinária.---Ofício n° 174/19 

Executivo Municipal, solicitando retirada do pedido de uma sessão extraordinária.--

-Ofício n° 173/19 Executivo Municipal, solicitando espaço no plenário para 

audiência pública sobre LDO 2020, no dia 21/08.---Ofício n° 29/19 Tribunal de 

Contas, informando que foi publicado no portal TCE, a versão 1.0 dos ementários.-

--Ofício n° 180/19 Executivo Municipal, encaminhando os PLS 053 á 056/19.---

Ofício n° 184/19 Executivo Municipal, encaminhando o PL 057/19.---Ofício n° 

0509/19 REGOV-RE, crédito de recursos financeiros – Orçamento geral da união.-

--Oficio n° 186/19 Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei substitutivo ao 

projeto n° 053/19.---Ofício circular n° 021/19 UVERGS, informando sobre o 

julgamento do MP sobre pagamento de diárias.-----------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

---Requerimento dos Vereadores Marcos, Ademir e Anderson, solicitando uma 

sessão extraordinária, para PL 057/19.---Ofício 187/19 Executivo Municipal, 

retirando o PL 057/19.---Convite Vaneça Azevedo, convidando para conferência 

Municipal de Assistência Social dia 20/08 na câmara de vereadores. -------------------

---O Presidente informou ao plenário que nesta data reassume suas atividades 

legislativas o vereador Renato Pereira Vargas (PTB) e passará a fazer parte das 

comissões desta casa. -------------------------------------------------------------------------------

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

vereador, o Presidente colocou em discussão a ata n° 011/19. 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 nº. 050/19 do Executivo Municipal que: “Autoriza a contratação temporária 

e da outras providencias.” ---Em discussão. ---Em votação (Aprovado por unanimidade---

---Em votação pedido de urgência referente ao PL 052/19. ---Em discussão. ---Em 

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

---Projeto de Lei nº. 052/19 do Executivo Municipal - Em Regime de Urgência que: 

“Dispõe sobre a possibilidade de redução da jornada de trabalho semanal do Servidor 

Público Efetivo, e da outras providencias.” ---Em discussão. ---Em votação (Aprovado por 

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

---Emenda n° 006/19 do vereador Anderson de Azevedo Vargas, Marcos Antônio de 

Azevedo e Ademir Tasso Kunast ao projeto n°052/19---Em discussão. ---Em votação 

(Aprovado por unanimidade). ------------------------------------------------------------------------------

---Requerimento n° 012/19 do vereador Darci Pereira da Silva---Em discussão. ---Em 

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

---Requerimento nº 013/19 do vereador Marcelo de Oliveira Machado. ---Em discussão. ---

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

---Requerimento n° 014/19 do vereador Deivid Rafael da Costa Vargas. ---Em discussão. --

-Em votação (Aprovado com voto contrário do vereador Marcos Antônio de 

Azevedo). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

---Presidente convocou os senhores vereadores no uso de suas atribuições legais para 

AUDIÊNCIA PÚBLICA de aprovação das metas para LDO 2020, dia 21 de agosto ás 18hs, 

perante a comissão de orçamentos e finanças desta casa legislativa. -----------------------------

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

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

  

 


