
 

 

ATA N° 020/2019 

---Décima nona Sessão Ordinária do dia 06 de novembro 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 vinte e dois minuto, 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 2º secretário, a fazer a leitura do texto bíblico. –

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

enviadas à casa. ---Ofício 254/19 do Executivo Municipal, encaminhando as leis 1.834/19 e 

1.835/19. ---Requerimento Rosangélica Cardoso, solicitando que seja concedida progressão 

por escolaridade. ---Convite Saúde, Convidando o presidente para compor mesa de jurados 

dia 30/10/19 às 14:50hs. ---Ofício 793/19 da Caixa, crédito de recursos financeiros. ---Ofício 

589/19 SISPE, solicitando espaço da câmara para realização de matrículas dia 21/11.---

Ofício 255/19 Executivo Municipal, encaminhando projetos de leis 071/19 à 074/19 sob 

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° 018/19. 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: PP, PSB, PTB, PT, PSDB. --------------------------------

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

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

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

---Em votação pedido de urgência referente ao PL 071, 073 e 074/19. Em discussão. ---

Em votação o Pedido de urgência (Aprovado por unanimidade). ---------------------------------

---Emenda nº007/19 dos vereadores Marcos Antônio de Azevedo e Deivid Rafael da Costa 

Vargas ao projeto de Lei nº 071/2019 do Executivo Municipal que: Autoriza ao Poder 

Executivo a conceder auxilio à Empresa Madeireira Wilmsen, em conformidade com a Lei 

Municipal n°. 433/05 e alterações. Em discussão. ---Em votação (Aprovado por 

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



---Projeto de Lei sob Regime de Urgência nº 071/19 do Executivo Municipal com a 

Emenda, que: Autoriza ao Poder Executivo a conceder auxilio à Empresa Madeireira 

Wilmsen, em conformidade com a Lei Municipal n°. 433/05 e alterações. Em discussão. ---

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

---Projeto de Lei sob Regime de Urgência nº 073/19 do Executivo Municipal que: Dispõe 

sobre o recebimento e depósito de sobras de materiais de construção para doação a 

agricultores, empreendedores, às pessoas carentes e entidades beneficentes ou 

habitacionais do município de Tabaí. Em discussão. ---Em votação (Pedido de vista do 

vereador Marcos Antônio de Azevedo) (Aprovado por unanimidade). --------------------- 

---Projeto de Lei sob Regime de Urgência nº 074/19 do Executivo Municipal que: Autoriza 

o Poder Executivo a doar equipamentos ao Hospital Montenegro, e da outras providencias. 

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

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

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

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

---O Presidente convidou os senhores vereadores para Sessão Solene PROFESSOR 

EMÉRITO 2019, ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 

   

  


