
 

 

ATA N° 022/2019 

---Vigésima Primeira Sessão Ordinária do dia 04 de dezembro 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 seis 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 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 nº 230/19 CDL, solicitando o espaço da câmara para o dia 

11/12/19, as 19:30.---Convite, da brigada militar, para a solenidade de passagem de 

comando da 3° companhia.---Ofício n° 275/19 Executivo Municipal, encaminhando a lei n° 

1.838/19.---Ofício n° 8522/19, Tribunal de contas, encaminhando consulta processual.---

Ofício n° 025/19 Secretária da Saúde, solicitando apoio natalino para a área da academia 

de saúde de Tabaí.---Ofício n° 192/19, Assembleia legislativa, convidando para evento 

com pauta ‘Acordo entre mercosul e união europeia’.---Ofício n° 037/19, AVAT, 

Convidando para participação do 106° encontro regional de legislativos municipais.---Ofício 

nº 278/19, Executivo Municipal, solicitando auxílio financeiro no valor de R$25.000,00---

Ofício nº 276/19, Executivo Municipal, encaminhando PL da Proposta Orçamentaria para o 

Exercício de 2020.---Ofício nº 283/19, Executivo Municipal, encaminhando resposta ao 

requerimento n° 019/19.---Ofício nº 285/19, Executivo Municipal, encaminhando resposta 

ao requerimento n° 018/19.---Ofício nº 286/19, Executivo Municipal, encaminhando 

resposta ao requerimento n° 021/19.------------------------------------------------------------------------

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



vereador, o Presidente colocou em discussão a ata n° 020/19. Como não houve 

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

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

---O presidente Informou ao plenário a chegada do Projeto de Lei 079/19, que estima 

receita e fixa despesa do Município para o exercício financeiro de 2020, conforme artigo 

162 do regimento interno desta casa. -----------------------------------------------------------------------

--O presidente informou também o parecer de admissibilidade da Comissão de Orçamento, 

Finanças e Tributação ao PL 079/19 que Estima Receita e Fixa Despesa do Munícipio 

para o Exercício financeiro de 2020, conforme o artigo 162 do regimento interno desta 

casa. De acordo com a Audiência Pública realizada hoje o projeto receberá emendas até o 

dia 16/12/19 e entrará em votação na sessão ordinária do dia 18/12/19. .------------------------ 

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

----Emenda nº 008/19 dos vereadores Marcos Antônio de Azevedo e Deivid Rafael da 

Costa Vargas ao Projeto de Lei nº 076/19 ---Em discussão a emenda nº 008/19. ---Em 

votação a emenda nº 008/19(Aprovado por unanimidade).  ---------------------------------------

---Projeto de Lei nº 076/19 do Executivo Municipal que: Autoriza o Poder Executivo a 

conceder auxilio à empresa JAQUELINE ALMEIDA – ME, em conformidade com a Lei 

Municipal nº 433/05 e alterações. ---Em discussão o projeto nº 076/19 com a emenda. ---

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

---Projeto de Lei nº 078/19 do Executivo Municipal que: Dispõe sobre normas relativa e ao 

livre exercícios de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Município como 

agente normativo e regulador e da outras providencias. ---Em discussão ---Em votação-----

(Pedido de vista de Anderson, aprovado por todos). ---------------------------------------------- 

---Projeto de Lei nº 075/19 do Legislativo Municipal que: Concede abono natalino de R$ 

300 (trezentos reais) no mês de dezembro de 2019, aos servidores do Poder Legislativo 

Municipal de Tabaí. ---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 vinte e cinco minutos em nome 

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

 



   

  


