
 

 

ATA N° 023/2019 

---Vigésima segunda Sessão Ordinária do dia 17 de dezembro 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 quinze 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 2º 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 297/19 Executivo Municipal, encaminhando proposta 

orçamentária para o exercício de 2020. ---Ofício nº 279/19 Executivo Municipal, 

encaminhando PL nº 080/19 sob regime de urgência. ---Ofício n° 295/19 Executivo 

Municipal, solicitando espaço do plenário para o dia 09 de dezembro às 14hs. ---Ofício n° 

305/19 Executivo Municipal, encaminhando às leis 1.839/19 e1.840/19. ---Emendas 009/19 

e 010/19 dos vereadores Marcos, Ademir e Anderson ao PL 79/19-LOA. ---Ofício nº 307/19 

Executivo Municipal, encaminhando os PLS 081 e 082/19, sob regime de urgência. ---Ofício 

nº 309/19 Executivo Municipal, encaminhando PLS 083/19 e 084/19. Sob regime de 

urgência. ---Ofício nº 310/19 Executivo Municipal, solicitando a retirada do PL nº 072/19. ---

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

vereador, o Presidente colocou em discussão a ata n° 021/19. 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 nº 078/19 do Executivo Municipal que: Dispõe sobre normas relativa e ao 

livre exercícios de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Município como 

agente normativo e regulador e da outras providências.---Emenda nº 011/19 dos vereadores 

Marcos Antônio de Azevedo, Ademir Tasso Kunast e Anderson de Azevedo Vargas ao 

projeto de Lei nº 078/2019. ---Em discussão. ---Em votação (Aprovado por unanimidade 

a emenda).  ---Em discussão o projeto nº 078/19 com a Emenda. ---Em votação (Aprovado 

por unanimidade o Projeto com a Emenda). -----------------------------------------------------------

---Projeto de Lei nº 079/19 do Executivo Municipal que: Estima a Receita e Fixa a Despesa 

do Município para o exercício financeiro de 2020.” – LOA. ----Emenda Orçamentária nº 

009/19 dos vereadores Marcos Antônio de Azevedo, Ademir Tasso Kunast e Anderson de 

Azevedo Vargas ao projeto de Lei nº 079/2019. ---Em discussão. ---Em votação (Aprovado 

por unanimidade a emenda). ----Emenda Orçamentária nº 010/19 dos vereadores Marcos 

Antônio de Azevedo, Ademir Tasso Kunast e Anderson de Azevedo Vargas ao projeto de 

Lei nº 079/2019. ---Em discussão. ---Em votação (Aprovado por unanimidade a emenda).  

 



 

 ---Em discussão o projeto nº 079/19 com as Emendas. ---Em votação (Aprovado por 

unanimidade o Projeto com as Emendas). --------------------------------------------------------------

---Projeto de Lei sob Regime de Urgência nº080/19 do Executivo Municipal que: Autoriza 

a contratação temporária, emergencial de excepcional interesse público e dá outras 

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

---Projeto de Lei sob Regime de Urgência nº081/19 do Executivo Municipal que: Autoriza 

o Poder Executivo a conceder auxilio à Empresa SOUZA E DUARTE INDUSTRIA DE 

ALIMENTOS LTDA, em conformidade com a Lei Municipal nº. 433/05 e alterações. ---

Emenda nº 012/19 dos vereadores Marcos Antônio de Azevedo, Ademir Tasso Kunast, 

Anderson de Azevedo Vargas e Marcelo de Oliveira Machado ao projeto de Lei nº 081/2019. 

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

o projeto nº 081/19 com a Emenda. ---Em votação (Aprovado por unanimidade o Projeto 

com a Emenda). --------------------------------------------------------------------------------------------------

---Projeto de Lei sob Regime de Urgência nº082/19 do Executivo Municipal que: Autoriza 

o Poder Executivo a ceder espaço a Empresa MIOLE BRASIL, em conformidade com a Lei 

Municipal Nº. 433/05 e alterações. --- Emenda nº 013/19 dos vereadores Marcos Antônio 

de Azevedo, Ademir Tasso Kunast, Anderson de Azevedo Vargas e Marcelo de Oliveira 

Machado ao projeto de Lei nº 082/2019. ---Em discussão. ---Em votação (Aprovado por 

unanimidade a emenda).  ---Em discussão o projeto nº 082/19 com a Emenda. ---Em 

votação (Aprovado por unanimidade o Projeto com a Emenda). --------------------------------

---Projeto de Lei sob Regime de Urgência nº083/19 do Executivo Municipal que: Autoriza 

a contratação temporária, emergencial de excepcional interesse público e dá outras 

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

---Projeto de Lei sob Regime de Urgência nº084/19 do Executivo Municipal que: Altera o 

Plano Plurianual (2018 a 2021), a lei de Diretrizes orçamentarias para 2019 e autoriza 

abertura de credito adicional especial no orçamento corrente. 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 vinte horas e doze minutos em nome de Deus 

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

 

   

  


