
 

 

 

 ATA N° 013/2020 

---Nona Sessão Extraordinária do dia 27 de outubro de dois mil e vinte.  ----------------------- 

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

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

---2°Secretário Vereadora Marlene Conceição Barcelos da Silva (PT). ----------------------------

---Demais vereadores: Anderson de Azevedo Vargas (PT) (Ausente), Deivid Rafael da 

Costa Vargas (PSDB) (Ausente), Guaraci Braga da Silva(PT), Marcelo de Oliveira Machado 

(MDB) (Ausente), Marcos Antônio de Azevedo (PL), Renato Pereira Vargas(MDB). ----------

---De acordo com convocação escrita desta Presidência aos senhores vereadores, através 

do ofício nº 064/2020, a sessão foi realizada através de sessão Remota, conforme 

Resolução nº 006/2020, havendo número regimental, às dezoito horas e vinte e dois minutos 

o Sr. Presidente invocando a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos da presente 

sessão extraordinária que se destinou a apreciação dos projetos de lei nº 057, 058, 059, 

060, 061 e 062/2020 do Executivo Municipal. -------------------------------------------------------------

---O Presidente Convidou o 1º secretário a fazer a leitura do texto bíblico. -----------------------

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

enviadas a casa. ---Oficio n° 151/2020 do Executivo Municipal, encaminhando sanção das 

leis n° 1.890 à 1.893/2020. ---Oficio n° 155/2020 Executivo Municipal, encaminhando PLS 

057 à 061/2020 em regime de urgência e solicitando sessão extra. ---Oficio n° 156/2020 do 

Executivo Municipal encaminhando PL 062/2020 em regime de urgência e solicitando extra. 

---Oficio n° 0158/2020 do Executivo Municipal, encaminhando solicitação de Audiência 

Pública da saúde. ---Oficio n° 0159/2020 Executivo   Municipal, encaminhando páginas 4 e 

5 do PL 062/2020. ---Oficio n° 160/2020 Executivo municipal, encaminhando demonstrativo 

destinado proposta orçamentaria 2021. --------------------------------------------------------------------

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

---Projeto de Lei sob Regime de Urgência nº 057/2020 “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 058/2020 “Autoriza a abertura de crédito 

adicional suplementar no orçamento Executivo Municipal vigente e aponta recursos de 

cobertura.’’ ---Em discussão. ---Em votação. (Aprovado com voto contrário da vereadora 

Marlene). –----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Projeto de Lei sob Regime de Urgência nº 059/2020. “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 060/2020. “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 061/2020. “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 062/2020. “Autoriza a abertura de crédito 

adicional suplementar no orçamento Executivo Municipal vigente e aponta recursos de 

cobertura.’’  ---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 dezoito horas e trinta e sete minutos em nome de 

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

  

 


