
                                              

 

ATA N° 006/2019 

---Sexta Sessão Ordinária do dia 17 de abril de dois mil e dezenove. ------------------------------ 

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

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

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

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

(PSDB), Guaraci Braga da Silva (PT), Marcelo de Oliveira Machado (PP), Marcos Antônio 

de Azevedo (PSB), Renato Pereira Vargas (PTB). ------------------------------------------------------

---Às dezenove horas e quatro 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 fez a leitura do texto bíblico. -----------------------------------------

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

enviadas à casa. --- Ofício nº 077/19 Executivo Municipal, encaminhando as sanções da 

Lei nº 1791/19.---Ofício nº 073/19 Executivo Municipal, solicitando a retirada do projeto 

de Lei nº 020/19.---Ofício nº 102/17 Caixa Econômica Federal, contrato de repasse 

celebrado entre Tabaí e Caixa Econômica Federal. ---Ofício nº 06/19 Secretária da 

Saúde, solicitando empréstimo do conjunto de bandeiras no dia 11/04.     ---Oficio nº 

083/19 AVAT, convidando para Audiência Pública dia 27/04 ás 9hs na Prefeitura de 

Encantado sobre Reforma da Previdência. ---Requerimento Nelson da Rosa Machado, 

solicitando o espaço da tribuna livre para sessão 17/04, assunto saúde. --Ofício nº 

084/19 Executivo Municipal, encaminhando PL substitutivo ao PL nº 22/19, com regime 

de urgência. ---Ofício nº 001/19 Justiça Eleitoral, solicitando lista de pessoas que 

exerceram cargos de chefia ou direção durante o período de 2018. ---Ofício nº 086/19 

Executivo Municipal, encaminhando os PLs 024/19 à 028/19, com regime de urgência. 

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

vereador, o Presidente colocou em discussão a ata n° 004/19. Como não houve contestação 

e de acordo com o parágrafo 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, PSDB PP, PSB, PTB ----------------------------------

--------------------------------------------EXPEDIENTE COMUM----------------------------------------------

---Não houve oradores. ------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

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

---Projeto de Lei n°. 018/2019 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°. 019/2019 do Executivo Municipal que: “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a dar incentivo a festa do Índio de Tabaí/RS, e dá outras providências”. ---Em 

discussão. ---Em votação (Reprovado com voto dos vereadores Ademir, Anderson, 

Darci, Marcelo, Marcos e Rafael). –------------------------------------------------------------------------

---Projeto de Lei Substitutivo ao Projeto n°. 022/2019 do Executivo Municipal que: “Altera 

o respectivo Quadro de Cargos em Comissão, Funções Gratificadas, Gratificações 

Especiais, vencimento e dá outras providências”. ---Em discussão. --------------------------------

---Emenda nº 003/19 do vereador Anderson de Azevedo Vargas ao projeto de Lei nº 

022/2019. ---Em discussão. ---Em votação (Aprovado por unanimidade). –--------------------

---Em votação o Projeto Substitutivo ao Projeto n°. 022/2019 do Executivo Municipal com 

a emenda. (Aprovado por unanimidade). ----------------------------------------------------------------

---Projeto de Lei n°. 023/2019 do Executivo Municipal que: “Altera o respectivo Quadro de 

Cargos em Comissão, Funções Gratificadas, Gratificações Especiais, vencimento e dá 

outras providências”. ---Em discussão. ---Em votação (Aprovado com voto contrário dos 

vereadores Anderson e Marcos) ---------------------------------------------------------------------------

---Projeto de Lei n°. 026/2019 do Executivo Municipal que: “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a efetuar despesas para promoção de campeonato com a participação com times 

do município, e dá outras providencias”. ---Em discussão. ---Em votação (Aprovado com 

voto contrário dos vereadores Darci e Rafael). –-----------------------------------------------------

---Requerimento nº. 004/19 do vereador Deivid Rafael da Costa Vargas ---Em discussão. --

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

---Requerimento nº. 005/19 do vereador André Evandro Becker ---Em discussão. ---Em 

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

---Passou-se para o espaço da Tribuna livre conforme Resolução 003/2011, tendo inscrito o 

S.r. Nelso da Rosa Machado, que falou sobre: A Saúde Pública.  ----------------------------------

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

---O áudio e/ou as imagens de vídeo encontram-se disponíveis na secretaria da 

Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

---Com nada mais havendo a tratar às vinte horas e vinte e cinco minutos em nome de Deus 

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

 


