
 

 

ATA N° 016/2019 

---Décima Quinta Sessão Ordinária do dia 04 de setembro 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 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 202/19 Executivo Municipal, encaminhando PL 062/19.---Ofício 

nº 204/19 Executivo Municipal, encaminhando PLS 063, 064 E 065/19. ---Ofício DG nº 

6514/19 Tribunal de Contas, avisando da decisão, pela cientificação a Câmara de 

Vereadores, nos termos da alínea “d” do decisum. ---Ofício circular n° 33/19 Tribunal de 

Contas, avaliação realizada pelo TCE-RS nos portais transparência das Prefeituras e 

Câmaras Municipais. ---Ofício n° 205/19 Executivo Municipal, encaminhando respostas aos 

requerimentos n° 012, 013, 014 e 016/19. ---Ofício n° 208/19 Executivo Municipal, solicitando 

regime de urgência ao PL 063/19. ---Ofício n° 199/19 Executivo Municipal, encaminhando a 

lei n° 1.824/19. ---Ofício n° 207/19 Executivo Municipal, encaminhando PL 066/19 e 067/19.-

--Ofício n° 210 Executivo Municipal, encaminhando resposta ao requerimento 51/19. ---

Ofício 056/19 Legislativo, solicitando a retirada do Projeto de Lei n° 058/19 do Deivid Rafael. 

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

vereador, o Presidente colocou em discussão a ata n° 013 e 014/19. Como não houve 

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

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

---O Presidente informou ao plenário a chegada do PL nº 062/19 que Dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020. (LDO) e Convidou 

para Audiência Pública da LDO a ser realizada dia 18 de setembro às 18hs. -------------------

--------------------------------------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---------------------------------------------------------

---Veto Nº 002/2019 do Executivo Municipal ao projeto de Lei nº 052/2019. Trata-se de veto 

à emenda parlamentar aprovada na data de 07/08/2019, que acrescentou Parágrafo Único 

ao artigo 1º, do Projeto de Lei nº. 052/2019. ---Em discussão. ---Em votação (Rejeitado com 

voto dos vereadores Ademir, Anderson, Darci, Marcelo, Marcos e voto de Abstenção 

do vereador Guaraci). ------------------------------------------------------------------------------------------

---Projeto de Lei nº. 056/19 do Executivo Municipal que: 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 (Rejeitado com voto dos 

vereadores Ademir, Anderson, Darci, Deivid Rafael, Marcelo, Marcos e voto de 

Abstenção do vereador Guaraci). -------------------------------------------------------------------------

---Projeto de Lei nº. 060/19 do Executivo Municipal que: Revoga a lei municipal nº. 552/06 

de 08 de setembro de 2006 que "DISPÕE SOBRE A ESPECIE DE LAMPADA A SER 

UTILIZADA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO". ---Em discussão. ---

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

---Projeto de Lei nº. 061/19 do Executivo Municipal que: “Altera a carga horária do cargo 

de Atendente de Educação Infantil, altera lei 736/08 e dá outras providencias. ---Em 

discussão. ---Em votação (Pedido de vista do vereador Anderson de Azevedo Vargas) 

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

---Projeto de Lei nº. 063/19 em Regime de Urgência do Executivo Municipal que: “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. 017/19 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 três minutos em nome de 

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


