
ATA EXTRAORDINÁRIA Nº 09/2021 

ATA DA NONA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO 

DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RANCHO 

QUEIMADO. 

Presidente: TIAGO SCHÜTZ 

VEREADORES PRESENTES NA SESSÃO: ANTONIO R. GRIGA, CELSO SCHÄFER FILHO, 

JULIANE HASS SCHILLER, MARCELO DA SILVA PEREIRA, MARIA A. S. MELO ABREU, 

PEDRO SOARES NETO, TIAGO SCHÜTZ, Vanderlei da Silva. 

Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um, às dezessete horas no Paço 

Municipal Irineu Bornhausen iniciou-se a Nona Sessão Extraordinária do Primeiro Período 

Legislativo da Décima Quarta Legislatura da Câmara Municipal de Rancho Queimado. O 

Presidente da Casa Legislativa ao constar número legal de Vereadores invocou a proteção de Deus 

para declarar aberta a presente sessão.  Na Ordem do Dia o Presidente pediu que a Secretária 

fizesse a leitura dos seguintes projetos de lei:  PROJETO DE LEI Nº 18/2021 – “Autoriza a 

alteração da Lei Municipal de n. 1.691 de 29 de agosto de 2017 que dispõe sobre o Plano Plurianual 

2018 a 2021 e dá outras providências”; PROJETO DE LEI Nº 19/2021 – “Autoriza a alteração da 

Lei Municipal de n. 1.773 de 20 de outubro de  2020 que dispõe sobre a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências”, e PROJETO DE LEI 

Nº 20/2021 – “Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente”. Todos os 

projetos foram protocolados em 20 de outubro na Secretaria da Câmara. O Presidente registrou que 

os projetos de lei deram entrada na Casa em regime de urgência e por este fato foi convocada a 

sessão extraordinária. Foi feito um breve intervalo, suspendendo a sessão para que as comissões 

pudessem reunir-se e apresentar de maneira escrita ou verbal as considerações sobre os projetos de 

lei. Reaberta a sessão o Presidente solicitou que a Secretária fizesse a leitura dos pareceres das 

comissões do PROJETO DE LEI Nº 18/2021 – “Autoriza a alteração da Lei Municipal de n. 1.691 

de 29 de agosto de 2017 que dispõe sobre o Plano Plurianual 2018 a 2021 e dá outras providências”. 

O projeto foi posto em discussão e votação sendo aprovado pelos Vereadores presentes. A seguir 

foi feito a leitura dos pareceres das comissões do PROJETO DE LEI Nº 19/2021 – “Autoriza a 

alteração da Lei Municipal de n. 1.773 de 20 de outubro de 2020 que dispõe sobre a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências”. O projeto 

foi posto em discussão e votação sendo aprovado pelos Vereadores presentes. Por fim foi feito a 

leitura dos pareceres das comissões do PROJETO DE LEI Nº 20/2021 – “Dispõe sobre abertura 

de crédito adicional especial no orçamento vigente”.  O projeto foi posto em discussão e votação 

sendo aprovado pelos Vereadores presentes. Nos Comentários Finais o Presidente justificou a 

ausência do Vereador Soni em sessão, que já tinha agendado um compromisso com sua mãe que 

está em tratamento de saúde. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão e convocada a 

próxima para o dia 26 de outubro de dois mil e vinte um às dezessete horas e para constar foi 

lavrada a presente ata que vai assinada pelo Presidente e Secretário. 

 

Sala das sessões em 20 de outubro de 2021. 

Presidente:  

Secretário: 


