
 

 

                                             ATA N° 002/2020 

---Primeira Sessão Ordinária do dia 05 de fevereiro de dois mil e vinte ------------------------- 

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

---1°Secretário Vereador Ademir Tasso Kunast (PT)(ausente). -------------------------------------- 

---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 vinte e cinco 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.--  

---O senhor presidente Convidou o vereador Marcelo de Oliveira machado para fazer parte 

da mesa, devido á ausência do vereador Ademir Tasso kunast,1° secretario.-------------------

---O presidente solicitou ao vereador Marcelo que procedesse a leitura das proposições e 

correspodências enviadas a casa:. ---Requerimento de Rosangélica da Rosa Souza, 

solicitando que conceda progressão por escolaridade.---Ofício nº 009/2020 Executivo 

Municipal, encaminhando as leis n°1.848/2020 até 1.853/2020.---Oficio n° 01/2020 Emater, 

solicitando uso das dependências da câmara para reunião dia 29/03/2020, ás 14h.---

Convite expoagro AFUBRA para dia 28/02/2020 e 21/03/2020.---Oficio Legislativo 

Municipal encaminhando o PL n° 009/2020.---Oficio Legislativo Municipal encaminhando o 

PL n° 010/2020.---Oficio n° 02/2020 TCE informando mudanças no SIAPC.---Oficio n° 

011/2020 Executivo Municipal, encaminhando os PLS 011/2020 há 017/2020.---Oficio n° 

05/2020 TCE encaminhando cadastro e operação no sistema SEAPES web-concursos.---

Oficio n° 013/2020, executivo municipal encaminhando PL 018/2020 e solicitando urgência 

para os PLs 011 há 018/2020.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

vereador, o Presidente colocou em discussão a ata n° 01/20. 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: PT, PSDB, PP, PSB,PTB. ---------------------------------



 

 

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

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

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

---Projeto de Lei sob Regime de Urgência nº. 011/2020 do Executivo Municipal que: 

“Autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição financeira à Vitória Cristina da Silva 

e dá outras providências.. ---Em discussão---Em votação. (Aprovado por unanimidade).-  

---Projeto de Lei sob Regime de Urgência nº. 012/2020 do Executivo Municipal que: “Altera 

o anexo I da Lei n° 1.202, de 21 de junho de 2012 e dá outras providências.”. ---Em 

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

---Projeto de Lei sob Regime de Urgência nº. 013/2020 do Executivo Municipal que: 

“Autoriza contratações temporárias, emergenciais de excepcional interesse público e dá 

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

---Projeto de Lei sob Regime de Urgência nº. 016/2020 do Executivo Municipal que: “Altera 

o Plano Plurianual (2018 a 2021), a Lei de Diretrizes Orçamentarias para 2020 e autoriza 

abertura de crédito adicional especial no orçamento corrente”. ---Em discussão. ---Em 

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

---Projeto de Lei sob Regime de Urgência nº. 017/2020 do Executivo Municipal que: “Altera 

o Plano Plurianual (2018 a 2021), a Lei de Diretrizes Orçamentarias para 2020 e autoriza 

abertura de crédito adicional especial no orçamento corrente. ---Em discussão. ---Em 

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

---Projeto de Lei nº. 001/2020 do Legislativo Municipal que: “Dispõe sobre a 

denominação de estrada Municipal como Estrada Idaulino Rodrigues de Freitas e da 

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

---Projeto de Lei nº. 009/2020 do Legislativo Municipal que: “Altera a redação do 

parágrafo 1º, do Artigo 1º da Lei Municipal nº 1.580/2017, de 22 de junho de 2017, que 

Regulamenta a concessão de vale-alimentação ao servidor do Poder Legislativo e dá 

outras providências.” ---Em discussão. ---Em votação. (Rejeitado com voto dos 

vereadores Anderson, Deivid Rafael, Marcelo, Renato, Marcos e Darci) (Ademir – 

Ausente).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Projeto de Lei nº. 010/2020 do Legislativo Municipal que: “Altera a redação do 

parágrafo 1º, do Artigo 1º e 2° da Lei Municipal nº 1.481/2016, de 30 de junho de 2016, 

que institui o auxílio para transporte aos servidores do poder legislativo e de outras 

providências. ---Em discussão. ---Em votação. (Rejeitado com voto dos vereadores 



 

 

Anderson, Deivid Rafael, Marcelo, Marcos e Darci) (Ademir – Ausente).  -------------------

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

---O senhor predidente convocou os senhores vereadores no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o disposto no § 1º, Art. 13 da Lei Orgânica Municipal, para sessão 

extraordinária,  a realizar-se no dia 06 de fevereiro às 19h para apreciação do PL de Lei 

Substitutivo ao Projeto 015/2020 do Executivo Municipal.--------------------------------------------- 

---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 trinta e dois minutos em nome de 

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


