
 

 

                                              

 

ATA N° 008/2019 

---Oitava Sessão Ordinária do dia 15 de maio 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), Álvaro Vargas de Souza (PTB). ----------------------------------------------------

---Às dezenove horas e cinco 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 à casa. ---Convite Policia Civil RS, convidando para solenidade de posse do titular 

da 19º Delegacia de Polícia. ---Ofício Circular DCF nº 018/19 Tribunal de Contas, alertando 

sobre as novas normas de regime próprios da Previdência Social-RPPS. ---Ofício nº 87/19 

Executivo Municipal, encaminhando as leis nº 1792/19, 1793/19 e 1794/19. ---Ofício nº 

095/19 Executivo Municipal, encaminhando as leis nº 1795/19 e 1796/19.  ---Oficio nº 003/19 

GPM Brigada Militar, solicitando a doação de duas pistolas calibre 40. ---Ofício nº 04/19 

Secretária da Agricultura, solicitando as dependências da câmara para reunião no dia 

14/05/19 às 9hs. ---Ofício nº 007/19 GPM Brigada Militar, solicitando o uso da Tribuna Livre 

para falar sobre a segurança do Munícipio. ---Ofício nº 097/19 Executivo Municipal, 

encaminhando os PLS  033/19 e 034/19, com regime de urgência. ---Ofício nº 101/19 

Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei substitutivo ao PL 032/19 e 035/19. ---

Ofício nº 098/19 Executivo Municipal, encaminhando projeto de lei nº 036/19. ------------------

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

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

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

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

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

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

---Projeto de Lei n°. 024/19 do Executivo Municipal que: “Altera o Plano Plurianual (2018 a 

2021), a Lei de Diretrizes Orçamentarias para 2019 e autoriza abertura de crédito adicional 

especial no orçamento corrente.” ---Em discussão. ---Em votação (Aprovado por 

unanimidade) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

---Projeto de Lei n°. 028/19 do Executivo Municipal que: “Dispõe sobre o IMPOSTO SOBRE 

SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - devidos pelos serviços de Registros 

Públicos, cartorários e notariais e dá outras providências.” ---Em discussão. ---Em votação 

(Aprovado por unanimidade) --------------------------------------------------------------------------------

---Projeto de Lei n°.029/19 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° 030/19 do Executivo Municipal que: “Altera o artigo 3º da Lei Municipal 

nº 771/2008 de 06 de junho de 2008 que "Reestrutura o conselho Municipal de Saúde Tabaí 

e dá outras providências.”  ---Em discussão. ---Em votação (Aprovado por unanimidade) -

---Projeto de Lei n° 031/19 do Executivo Municipal que: Altera o artigo 3º da lei municipal nº 

1.794/2019 de 18 de abril de 2019 que dispõe " Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

efetuar despesas para promoção de campeonato com a participação de times do município, 

e dá outras providências". ---Em discussão. ---Em votação (Aprovado por unanimidade) -

---Projeto de Lei Substitutivo ao projeto nº. 032/19 do Executivo Municipal que: “Autoriza 

ao Poder Executivo a conceder auxilio à Empresa SERRARIA MOTTA E PEREIRA Ltda., 

em conformidade com a Lei Municipal nº 433/05 e alterações.” ---Em discussão. ---Em 

votação (Aprovado por unanimidade) --------------------------------------------------------------------

---Projeto de Lei nº. 033/19 do Executivo Municipal que: “Autoriza a contratação temporária, 

emergencial de excepcional interesse público e da outras providencias.” ---Em discussão. -

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

---Projeto de Lei nº. 034/19 do Executivo Municipal que: “Autoriza a contratação temporária, 

emergencial de excepcional interesse público e da outras providencias.” ---Em discussão. -

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

---Projeto de Lei nº. 035/19 do Executivo Municipal que: “Altera o Plano Plurianual (2018 a 

2021), a Lei de Diretrizes Orçamentarias para 2019 e autoriza abertura de crédito adicional 

especial no orçamento corrente.” ---Em discussão. ---Em votação (Aprovado por 

unanimidade) -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---Requerimento nº. 007/19 do vereador Deivid Rafael da Costa Vargas. ---Em discussão. -

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

---Requerimento nº. 008/19 do vereador Álvaro Vargas de Souza ---Em discussão. ---Em 

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

----------------------------------------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 oito minutos em nome de Deus declarou 

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

 


