
 

 

ATA N° 018/2019 

---Décima sétima Sessão Ordinária do dia 02 de outubro de dois mil e dezenove. ---------- 

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

---1°Secretário Vereadora Marlene Conceição Barcelos da Silva (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 Comunicou ao plenário a sua ida à Brasília e também do 

vereador Renato Pereira Vargas nos dias 8 à 10 de outubro. ----------------------------------------

---O Presidente comunicou ao plenário que desde o dia 01 de outubro de 2019 o Vereador 

Ademir Tasso Kunast (PT) está Licenciado do Cargo para tratar de assuntos de interesse 

particular. Com isso foi convocado o 1º suplente do vereador do PT, Srª. Marlene Conceição 

Barcelos da Silva para assumir a vereança no lugar do Vereador Ademir. -----------------------

---Desta forma, e de acordo com o que dispõe o art. 19 do Regimento Interno, convidou o 

suplente, a fazer a entrega de seu diploma, declaração de bens e a assumir a Vereança. --

---De imediato, passou-se para a prestação do compromisso legal e à entrega da declaração 

pública de bens e do diploma do 1° Suplente, Srª   Marlene Conceição Barcelos da Silva 

(PT) eleita para Legislação 2017/2020, a Vereadora eleita com a mão direita estendida, 

prestou o compromisso legal de posse, que depois de lido pela Presidência a vereadora, 

respondeu com: “ASSIM O PROMETO”. -------------------------------------------------------------------

---Prestado o compromisso o Presidente André Evandro Becker declarou a vereadora 

empossada e convidou para ocupar a cadeira vaga no Legislativo, aproveitou para desejar, 

em nome da casa, as boas-vindas ao novo membro. ---------------------------------------------------

---Em seguida o Sr. Presidente convidou o 2º secretário, a fazer a leitura do texto bíblico. – 



  

---Em seguida, o 1° secretário procedeu à leitura das correspondências e proposições 

enviadas a casa. ---Ofício nº229/19 Executivo Municipal, solicitando o plenário para 

Audiência Pública sobre Metas Ficais 2° Quadrimestre de 2019. ---Ofício 230/19 Executivo 

Municipal, solicitando data para apresentação em Audiência Pública o Relatório da Gestão 

Municipal de saúde. ---Ofício 233/19 Executivo Municipal, solicitando auxílio financeiro no 

valor de R$ 60.000,00 reais, a ser repassado no mês. ---Convite Assembleia Legislativa, 

convidando para Seminário Nacional- O desafio de garantir o direito a educação.  ---Ofício 

211/19 CDL, solicitando espaço da Câmara para reunião 01/10/19 às 19hs. ---Ofício n° 

231/19 Executivo Municipal, encaminhando as leis 1.828/19 à 1831/19.---Ofício Emenda 

LDO Vereador Marcos Antônio, emenda n° 001/19 vereador Marcos Antônio. ---Ofício 

Emenda LDO, Vereador Marcos Antônio, emenda n° 002/19 vereador Marcos Antônio. ---

Ofício n° 237/19 Executivo Municipal, encaminhando Projeto de Lei 069/19, sob regime de 

urgência. ---Requerimento 020/19 Ademir Tasso Kunast, requerendo licença das funções de 

vereador para tratar assunto particular. ---Ofício 223/19 Executivo Municipal, encaminhando 

resposta ao requerimento n°017/19. ---Ofício Secretaria da educação, respondendo ao ofício 

de n° 059/19, Professor Emérito. ---Emenda Vereador Marcos Antônio. ---subemenda n° 01 

a Emenda 001/19 ao PL 062/19. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

vereador, o Presidente colocou em discussão a ata n° 016/19. 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: PTB, PT, PSDB, PP.PSB   --------------------------------

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

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

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

---Projeto de Lei sob Regime de Urgência nº. 068/19 do Executivo Municipal que: Autoriza 

ao Executivo Municipal a custear gastos com vacinas e dá outras providências. Em 

discussão. ---Em votação (Aprovado com voto contrário dos vereadores Deivid Rafael 

e Marcos Antônio) ----------------------------------------------------------------------------------------------

---Projeto de Lei sob Regime de Urgência nº. 069/19 do Executivo Municipal que: Autoriza 

o Poder Executivo a comprar silagem até o valor o máximo de R$ 1.000,00 (um mil reais) 

para doação à CARRETEADA como forma de incentivo à Cultura e dá providencias. Em 

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

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

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

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



  

 

 

 

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

para Sessão Extraordinária, a realizar-se no dia 15 de outubro às 18h, para apreciação 

LDO e Emendas. -------------------------------------------------------------------------------------------------

---Com nada mais havendo a tratar às vinte horas e onze minutos em nome de Deus 

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

 

  


