
ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA OITAVA LEGISLATURA, em 20/08/2018. 

ATA N°. 1252/20/2018 

Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às dezenove horas, junto a 

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Quinze de Novembro, 

invocando a Proteção de Deus e agradecendo a presença dos Senhores 

Vereadores, o Presidente Lair Blasi declarou aberta a Sessão Ordinária, passando a 

palavra para a Secretária Angélica Horst, a qual fez a leitura do edital de 

convocação nº 19/2018, que depois de lido foi aprovado com unanimidade de 

votos, assim como o pedido do Vereador Alexandre Lamb Budke para que o 

Projeto de Lei nº 2.271/2018 fosse votado em regime de urgência. Leitura, 

discussão e votação da Ata n° 1.251/19/2018; Aprovada com unanimidade de 

votos. Leitura das correspondências recebidas e expedidas. Leitura das matérias de 

expediente: Leitura do Projeto de Lei nº 2.271/2018, EM REGIME DE URGÊNCIA, o 

qual abre crédito especial e dá outras providências. Baixado para a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão 

de Educação, Saúde e Assistência Social. Leitura do Projeto de Lei nº 2.272/2018, o 

qual abre crédito especial e dá outras providências. Baixado para a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão 

de Educação, Saúde e Assistência Social. PEQUENO EXPEDIENTE: Não houve 

manifestação. GRANDE EXPEDIENTE: Não houve manifestação. COMUNICAÇÃO DE 

LIDERANÇAS: Bancada do PDT (Partido Democrático Trabalhista): Não houve 

manifestação. Bancada do PP (Partido Progressista): O Líder da Bancada 

Progressista, Vereador Tiago Rafael Budke inicialmente cumprimentou o 

Presidente Lair Blasi e demais colegas vereadores, usando o espaço para 

parabenizar as equipes que participaram do Campeonato Municipal de Futsal, 

parabenizando de forma especial as duas equipes que chegaram a final, 

especialmente o Karkará que levou este título pela primeira vez na sua história, o 

que vai ficar marcado com muito orgulho para toda a diretoria e jogadores, 

também parabenizando a arbitragem. Bancada do MDB (Movimento Democrático 

Brasileiro): Não houve manifestação. MOMENTO DA PRESIDÊNCIA: Não houve 

manifestação. INTERVALO REGIMENTAL. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 

2.269/2018, o qual altera a Lei Municipal 1.482/2009 que trata do Órgão Executivo 

Municipal de Trânsito e da Junta Administrativa de Recursos de Infração. Adiada 

votação pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de 

Educação, Saúde e Assistência Social, Comissão de Obras e Serviços Públicos. 

Discussão e votação do Projeto de Resolução nº 004/2018, o qual insere alterações 



na Resolução 001/2006 que dispõe sobre a regulamentação do uso de veículo 

particular a serviço da Câmara Municipal de Vereadores e dá outras providências. 

Aprovada com unanimidade de votos. Discussão e votação do Projeto de Lei nº 

2.271/2018, EM REGIME DE URGÊNCIA, o qual abre crédito especial e dá outras 

providências. Aprovado com unanimidade de votos. Nada mais a constar, o 

Presidente agradeceu a presença de todos, com a Proteção de Deus e declarou 

encerrada a Sessão Ordinária. E eu, Angélica Horst, determinei que fosse lavrada a 

presente ata, que após lida e aprovada vai assinada por mim e pelo Senhor 

Presidente.  

___________________________          __________________________ 

Lair Blasi                                                          Angélica Horst 

                        Presidente                                                            Secretária 


