
 

 ATA N° 014/2020 

---Décima Sessão Extraordinária do dia 27 de novembro de dois mil e vinte.  ------------------- 

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

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

---2°Secretário Vereador Darci Pereira da Silva (PT) (Ausente). ------------------------------------

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

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

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

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

do ofício nº 070/2020, havendo número regimental, às dezoito horas e quinze 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 064, 065, 066, 067 

e 068/2020 do Executivo Municipal. -------------------------------------------------------------------------

---Na ausência do 2º secretário, 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. ---Ofício n° 163/2020 Executivo Municipal, encaminhando as leis 1.894 à 

1.899/2020. ---Oficio n° 32/2020 TCE, informando no portal do TCE fixação dos subsídios 

dos agentes municipais. ---Ofício n° 165/2020 Executivo Municipal, encaminhando PL  

063/2020- Regime de urgência e solicitando extra. ---Ofício 166/2020 Executivo Municipal, 

informando prorrogação do prazo LOA para mais 10 dias. ---Infração Ministério da 

Economia, informando multa por atraso na entrega da declaração. ---Ofício 171/2020 

Executivo Municipal, encaminhando proposta orçamentária para exercício de 2021. ---Ofício 

173/2020 Executivo Municipal, Encaminhando Projeto de Lei da Proposta Orçamentária 

para Exercício 2021. ---Ofício 175/2020 Executivo Municipal, solicitando retirada 

PL063/2020. ---Ofício 174/2020 Executivo Municipal, encaminhando PLS 065, 066, 067 e 

068/2020 em Regime de Urgência e solicitando sessão extra. ---Ofício 177/2020 Executivo 

Municipal encaminhando PL 069/2020 em Regime de Urgência. ----------------------------------- 

---O Presidente informou ao plenário a chegada do PL nº 064/2020, que Estima Receita e 

Fixa Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021, conforme artigo 162 do 

regimento interno desta casa.  Informou o parecer de admissibilidade da Comissão de 

Orçamento, Finanças e Tributação ao PL 064/2020 que Estima Receita e Fixa Despesa do 

Município para o Exercício financeiro de 2021. Conforme o artigo 162 do regimento interno 

desta casa. De acordo com a Audiência Pública realizada no dia 24 de novembro, terça-

feira, na praça em frente à Prefeitura, o projeto receberá emendas até o dia 11/12/2020. ---

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

 



 

---Projeto de Lei sob Regime de Urgência nº 065/2020 “Autoriza a abertura de crédito 

adicional suplementar no orçamento Executivo Municipal vigente e aponta recursos de 

cobertura.’’ ---Em discussão. ---Em votação. (Aprovado por unanimidade). –--------------------

---Projeto de Lei sob Regime de Urgência nº. 066/2020 “Autoriza o Poder Executivo a 

conceder contribuição financeira ao Sr. Luciano de Lima, para tratamento de saúde 

diagnosticado com Nefrite Lúpica e dá outras providências”. ---Em discussão. ---Em votação. 

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

---Projeto de Lei sob Regime de Urgência nº. 067/2020 “Autoriza a abertura de crédito 

adicional suplementar no orçamento Executivo Municipal vigente e aponta recursos de 

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

---Projeto de Lei sob Regime de Urgência nº. 068/2020 “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 dezessete horas e vinte e três minutos em nome de 

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

 

 


