
                                              

 

ATA N° 012/2019 

---Décima segunda Sessão Ordinária do dia 17 de julho 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 dez 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. --- Ofício nº 155/19 Executivo Municipal, encaminhando as leis 1.813/19 à 

1816/19. ---Ofício nº 09/19 Secretaria da Saúde, convidando para evento dia 27/07 na Vila 

Tabaí. ---Oficio nº 159/19 Executivo Municipal, encaminhando resposta ao Requerimento nº 

010/2019. ---Ofício nº 157/19 Executivo Municipal, encaminhando PLS 050/19 e 051/19. ---

Ofício nº 160/19 Executivo Municipal, solicitando regime de urgência no PL051/19. ---Ofício 

nº 08/19 do CRAS, solicitando as dependências da câmara dia 20/08/19 das 13h às 17hs. -

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

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

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

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

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

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

---Projeto de Lei nº. 046/19 do Executivo Municipal que: “Institui a Turma Volante Municipal 

de Tabaí (TVM) e estabelece Gratificação por exercícios de função aos fiscais, e dá outra 

providencias.” ---Em discussão. ---Em votação (Aprovado por unanimidade). ----------------

---Projeto de Lei nº. 048/19 do Executivo Municipal que: “Regulamenta as atividades 

insalubres e perigosas para efeitos de percepção do adicional correspondente.” ---Em 

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

---Projeto de Lei nº 049/19 do Executivo Municipal que: “Dispõe sobre a concessão de 

Subvenção social à Associação de Trilheiros de Tabaí, e dá outras providencias.” ---Em 

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

---Projeto de Lei nº 051/19 do Executivo Municipal – Em Regime de Urgência que: “Altera 

o Plano Plurianual (2018 a 2021), a Lei de Diretrizes Orçamentarias para 2019 e autoriza a 



 

 

abertura de crédito adicional especial no orçamento corrente.” ---Em discussão. ---Em 

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

---Projeto de Resolução nº. 002/19 do Legislativo Municipal que: “Altera o art. 2º da 

Resolução nº 001/2018 que cia a Galeria dos Vereadores Suplentes da Câmara Municipal 

de Tabai e dá outras providências.” ---Em discussão. ---Em votação (Aprovado por 

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

---Requerimento nº. 011/19 do vereador Deivid Rafael da Costa Vargas. ---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 dezenove horas e cinquenta e seis minutos em nome 

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

  


