
ATA N° 004/2017 

---Quarta sessão Ordinária do dia quinze de fevereiro de dois mil e dezessete. ------------ 

---Presidente: Deivid Rafael da Costa Vargas. ----------------------------------------------------------- 

---1°Secretário Ver. Marcelo de Oliveira Machado ------------------------------------------------------ 

---2°Secretario Ver. André Evandro Becker ------------------------------------------------- 

---Demais vereadores: Ademir Tasso Kunas, Anderson de Azevedo Vargas, Darci Pereira 

da Silva, Guaraci Braga da Silva, Marcos Antônio Azevedo, Renato Pereira Vargas. ---------

---Às dezenove horas e vinte e um minutos, havendo número regimental, o Sr. Presidente 

invocando a proteção de Deus declarou aberta a sessão cumprimentando a todos os 

presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Em seguida o Sr. Presidente convidou o 2°secretário, a fazer a leitura do texto bíblico.  -- 

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

enviadas a casa: ---Oficio nº034/2017 executivo municipal, encaminhando as leis 

n°1519/17, n°1520/17 e n°1521/17. ---Oficio nº036/2017 executivo municipal, solicitando 

sessão extraordinária para os projetos 022/17 a 026/17. ---CM n°220776/2016 ministério 

da educação, informando a liberação de recursos financeiros FNDE. ---Vereador Marcelo, 

encaminhando projeto de lei n° 027/2017. ---Vereador Marcelo, encaminhando projeto de 

lei n° 028/2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---Dando prosseguimento, uma vez que a leitura da ata não foi requerida por nenhum 

vereador, o Presidente colocou em discussão a ata n° 003/2017. Como não houve 

contestação e de acordo com o paragrafo 1° do art. 82 do regimento interno ele declarou 

aprovada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------ESPAÇO DE LIDERANÇAS-------------------------------------------------

---Aberto o espaço de lideranças, seguindo o critério de rodízio entre os partidos, a ordem 

para pronunciamento neste espaço foi: PT, PTB, DEM, PP, PSB. ----------------------------------

--- O primeiro vereador a falar foi Marcos Antônio de Azevedo, que cumprimentou a todos 

e desejou que fossem bem vindos a casa, falou sobre a indicação que ele veio fazer, mas 

que o vereador Ademir já tinha feito. Disse que no ano passado fez a mesma indicação 

solicitando a Administração anterior para que fosse proibido o tráfico de caminhões e 

carretas que estão fazendo manobras entrando na Rua 28 de dezembro, falou que foi 

gasto um valor de mais de cento e sessenta mil para recapear aquela rua, mencionou que 

isto é dinheiro do povo, do nosso contribuinte. Ressalta a necessidade de proibir o tráfico 

de carretas pesadas porque tem um retorno na federal e também tem a outra que é aonde 

será futuramente uma avenida, falou que se colocar mais alguns materiais é possível a 

entrada da 287 sair na 386, disse também que façam dele a indicação do vereador Ademir 



que fez na casa, pois esta indicação é um antigo pedido dele no ano passado para que 

fosse proibido o tráfico destes caminhões pesados na rua. Destaca a presença do Milton 

criador de frangos e disse que talvez seja a sessão de despedida dele da câmara neste 

ano, falou que pretende aceitar o convite do prefeito para assumir a secretaria da 

agricultura do município de Tabaí, disse também que se tem alguém interessado em fazer 

aviários ou chiqueirões e investir nestes setores em Tabaí ele pretende dar andamento e 

mais incentivos para que os produtores possam exercer estas atividades e que possam 

aumentar a arrecadação e gerar renda para o município, até mesmo que o agricultor tenha 

sucessão familiar, que o jovem principalmente permaneça no campo e disse que o jovem 

para permanecer no campo tem que ter renda, sem renda todos abandonam e vão 

trabalhar em fábricas e se empregar na cidade. Divulgou que a partir do dia 15 de fevereiro 

todos os interessados procurem a secretaria da agricultura para que coloquem o seu nome 

a disposição, pois será feito uma avaliação, disse que esteve na JBS conversando para 

quando tiver um número de quinze a vinte pessoas possam fazer uma reunião e trazê-los 

até o município de Tabaí. Disse também que foi lá receber um certificado, Isto é bom, pois 

a empresa está olhando para o criador, recebeu um prêmio que está em nome de seu pai, 

um certificado que foram o produtor do mês de dezembro, destacando entre quatrocentos 

produtores foram os melhores do mês de dezembro e conforme informações que lhe 

passaram a partir deste ano serão dados prêmios em valores e que o produtor poderá 

receber até R$2.000,00 sendo o melhor do ano inteiro. Disse que é um desafio que tem 

que enfrentar e encarar para tentar estar sempre entre os melhores e o desempenho será 

reconhecido, tanto pela empresa como pelas pessoas, que procurem sempre em cada 

setor que trabalhar ser ou estar entre os melhores, pois o seu  trabalho será reconhecido.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPEDIENTE COMUM----------------------------------------Não houve oradores. ---------------------

-----------------------------------------------------------------------O presidente suspendeu a sessão 

por cinco minutos. Motivo: (aguardando vereador Darci Pereira da Silva, que não estava 

presente). ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

---Projeto de lei n° 019/2017 do Executivo Municipal que "Cria cargo de enfermeiro(a) no 

âmbito de administração Municipal para atender programas específicos da Secretaria 

Municipal de Saúde e dá outras providências.” ---Em discussão. ---Em votação (aprovado 

por unanimidade). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 



---Projeto de lei n° 020/2017 do Executivo Municipal que: "Autoriza contratação temporária, 

emergencial de excepcional interesse público e dá outras providências.” ---Em discussão. -

---Em votação. (aprovado por unanimidade). ---------------------------------------------------------- 

---Projeto de lei n° 021/2017 do Executivo Municipal que: “Autoriza contratação temporária, 

emergencial de excepcional interesse público e dá outras providências.” ---Em discussão. -

---Em votação. (aprovado por unanimidade). ----------------------------------------------------------

-------------------------------------------EXPLICAÇÕES PESSOAIS-----------------------------------------

---O primeiro vereador a falar foi Marcos Antônio Azevedo, agradeceu a todos que votaram 

nele e falou que tem mais a contribuir pelo município, dando ideias e sendo um soldado 

porque foi convocado para outra atividade, agradeceu a oportunidade e desempenhará da 

melhor forma possível, dará o seu melhor e espera contar com os colegas vereadores para 

rever e reformular a lei da agricultura e irá indicar ao Prefeito para que seja feito uma nova, 

mais moderna e ampla para que possa atender outras atividades que hoje não tem 

incentivos como floricultura, fruticultura, hortigranjeiros e principalmente agroindústrias que 

é também uma forma do produtor beneficiário agregar valor na produção, transformando e 

industrializando a sua produção, colocou a secretaria a disposição de todos os vereadores 

que queiram dar suas ideias e melhorias, estarão sempre bem vindos. Divulgou que no dia 

15 de fevereiro terá uma reunião no STR e uma associação rural em nova Petrópolis na 

qual a ideia dele é que se crie uma associação para prestar serviços de máquinas no 

município de tabaí. Coloca-se a disposição de todos para que juntos possam 

desempenhar um bom trabalho e fazer juntos uma transformação na agricultura do 

município.  Encerra cumprimentando a todos. ------------------------------------------------------------

----O segundo vereador a falar foi Ademir Tasso Kunas, que cumprimentou a todos e falou 

a respeito de sua indicação, solicitou a reivindicação da população de Tabaí referente ao 

asfalto novo e quebra- molas, disse que o prefeito deveria verificar e proibir os caminhões 

de cargas pesadas até 10 toneladas ou como o prefeito queira fazer, pois o comércio a 

maioria é na Rua 28 de dezembro dá muito tráfego de pessoas andando a pé, crianças e o 

caso do colégio também. Relatou que como a rua é estreita se for possível, indicou colocar 

um lado amarelo para estacionar somente de um lado, pois quando passa duas ou três 

pessoas fica perigoso, por causa das crianças e do colégio. Encerra agradecendo. ----------

---O terceiro vereador a falar foi o André Evandro Becker Marques, cumprimentou a todos 

e falou que esteve visitando na última semana o berçário industrial do município de Tabaí, 

esteve reunido com o Prefeito e levou algumas ideias de melhorias para a fábrica de 

biscoitos, pedido do seu Paulo sócio da empresa, disse que estão estudando ideias de 

melhorias do próprio berçário, melhorias na estética do prédio que está defasado e estão 



estudando juntamente com os demais vereadores e disse que vai continuar o seu trabalho 

da forma que prometeu em campanha. Encerra agradecendo a todos. ---------------------------

---O quarto vereador a falar foi Deivid Rafael da Costa Vargas, usou seu espaço para 

desejar boa sorte ao colega Marquinhos na sua nova jornada junto à administração, assim 

como esteve junto no ano passado como oposição na casa e cobrando juntos, disse que 

continuará com os vereadores cobrando do colega serviço, mas tem certeza que ele sendo 

uma pessoa entendida na área irá fazer um bom serviço à população e estará sempre 

disposto a ouvir os vereadores na casa. Disse ao Marquinhos que leve com ele sabedoria, 

dedicação e leve principalmente prioridade à população de Tabaí, que requer tanto a 

agricultura, que hoje é a economia mais forte do município. Desejou boa sorte em nome de 

todos os colegas vereadores e que conte sempre com a casa, assim como poder contar 

com o apoio dele e as suas ideias que serão sempre bem vindas a esta casa. Desejou boa 

sorte na sua nova jornada. -------------------------------------------------------------------------------------

---O quinto vereador a falar foi Marcelo de Oliveira Machado, cumprimentou a todos e 

disse ao Marquinhos que quando precisar estará sempre à disposição e que o município 

vá para à frente e  cresça. Falou que esteve com ele na reunião com os deputados 

estaduais e que gostaria de poder ir junto à reunião em Nova Petrópolis. Encerra 

agradecendo a todos. -------------------------------------------------------------------------------------------

---Com nada mais havendo a tratar às dezenove horas e quarenta e nove minutos em 

nome de Deus declarou encerrada a sessão. ------------------------------------------------------------ 

 

 

 


