
ATA Nº 691 DA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 7ª LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2019. 
Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, às dezenove horas a 
Presidente Marli deu início a sessão ordinária, saudando a todos os presentes. Feita 
a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a mesma foi aprovada por 
unanimidade. Após abrir as inscrições para a Tribuna, a Assessora iniciou a leitura 
da Ordem do Dia: Ofício Nº 144/2019. Complementação a Mensagem Nº 88/2018. 
Projeto Nº 81/2019. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2020. A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas destacou-se 
favorável. Em discussão, João Vitor colocou que esta lei foi elaborada conforme 
previsto na Constituição Federal, para que não haja apontamentos no futuro, tendo 
mudanças significativas nas secretarias de obras e agricultura. Colocado em 
votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 84/2019. Autoriza a 
abertura de Crédito Especial para o Gabinete do Prefeito, visando aquisição de 
materiais para distribuição gratuita, e dá outras providências. A Comissão de 
Pareceres destacou-se favorável. Em votação o regime de urgência foi aprovado 
por todos. Em discussão, Rogério frisou que esta abertura é para fazer o pagamento 
do material de divulgação dos trabalhos realizados pela administração nos 3 anos 
de mandato. Em seguida o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 
83/2019. Autoriza concessão de incentivo para o produtor rural Armelindo 
Hoffmann, diante de investimentos na fruticultura perene, e dá outras 
providências. A Comissão de Pareceres destacou-se favorável. Em discussão, Jura 
salientou que é mais um incentivo para um produtor rural, o qual será beneficiado 
com 50% no montante do investimento, incrementando, assim, sua renda. 
Seguidamente o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto Nº 85/2019. 
Autoriza a abertura de Crédito Especial para os encargos especiais do município, 
visando firmatura de parceria com entidade que preste atendimentos de urgência e 
emergência, e dá outras providências. A Comissão de Pareceres destacou-se 
favorável. Em discussão, Júnior colocou que é um projeto para firmar convênio 
com os Bombeiros Voluntários para eventuais problemas no município, como por 
exemplo, o temporal que passou em São Valentin e Linha Floresta. Após o projeto 
foi aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo Nº 001/2019. 
Dispõe sobre a apreciação e aprovação das Contas de Governo do Executivo 
Municipal referente ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade dos 
Gestores Municipais Valdésio Roque Della Betta e Luis Carlos Franklin da Silva, 
na forma que indica e dá outras providências. O Parecer Jurídico e a Comissão de 
Orçamento e Tomada de Contas destacaram-se favoráveis ao projeto. Em 
discussão, Junior salientou que o TCE decidiu pela aprovação das contas de 
governo do ano de 2017, com duas ressalvas que não comprometem a aprovação 
das contas, as quais serão legalizadas em breve. Colocado em votação o projeto foi 



aprovado por unanimidade. Ato contínuo a Presidente parabenizou os vereadores 
pela passagem do Dia do Vereador, e convocou para a próxima sessão ordinária 
no dia 16 de outubro de dois mil e dezenove, quarta-feira, às vinte horas; 
agradecendo a presença de todos, encerrou a sessão. Não havendo mais nada a 
declarar, foi lavrada a presente ata que após lida e discutida será assinada pelos 
vereadores presentes. Sala de Sessões em primeiro de outubro de dois mil e 
dezenove. 
 


