ATA N° 023/2018
---Vigésima segunda Sessão Ordinária do dia 19 de dezembro de dois mil e dezoito. --------Presidente: Deivid Rafael da Costa Vargas (PSDB). --------------------------------------------------1°Secretário Vereador Marcelo de Oliveira Machado (PP). -----------------------------------------2°Secretário Vereador André Evandro Becker(DEM). -------------------------------------------------Demais vereadores: Ademir Tasso Kunast (PT), Anderson de Azevedo Vargas (PT), Darci
Pereira da Silva (PT), Guaraci Braga da Silva (PT), Marcos Antônio de Azevedo (PSB),
Renato Pereira Vargas (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: ---Oficio n°394/2018 do Executivo Municipal, encaminhando os PLS 120 à
121/18. ---Oficio n°395/18 do Executivo Municipal, encaminhando as leis 1759 à 1764. --Chapa 1 para concorrer a mesa diretora biênio 2019/2020, Vereadores: Marcos, Marcelo,
Deivid Rafael e Renato. ---Oficio n°399/18 do Executivo Municipal, solicitando auxílio
financeiro no valor de R$115.000,00.

---Oficio nº400/18 do Executivo Municipal,

encaminhando os PLS 122 à 124/18. ---Chapa 2 para concorrer a mesa diretora biênio
2019/2020, vereadores: André, Guaraci, Ademir e Darci. ---Oficio nº403/18 do Executivo
Municipal, solicitando a retirada do projeto de lei nº 121/2018, para que seja reformulado
pelo Executivo Municipal. ---Oficio nº4.001/18 do Executivo Municipal, encaminhando o
PL125/18. ---Chapa 1 substitutiva para concorrer a mesa diretora biênio 2019/2020,
vereadores: Renato, Marcos, Deivid Rafael e Marcelo. --------------------------------------------------Dando prosseguimento, uma vez que a leitura da ata não foi requerida por nenhum
vereador, o Presidente colocou em discussão a ata n° 021 e 022/18. 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: PTB, DEM, PP, PSB, PT. ----------------------------------------------------------------EXPEDIENTE COMUM------------------------------------------------------------Não houve oradores. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------Projeto de Lei nº. 108/18 do Executivo Municipal que: “Estima a Receita e Fixa a Despesa
do Município para o exercício financeiro de 2019.” (LOA) ---Em discussão. ---Em votação
(Aprovado por unanimidade). ---------------------------------------------------------------------------------Projeto de Lei nº. 109/18 do Executivo Municipal que: “Estabelece a Política Municipal de
Agricultura, as respectivas ações, critério de atendimento na forma de incentivos aos
proprietários rurais que desempenham suas funções agrícolas e dá outras providências.” ----Emenda nº 007/18 dos vereadores Marcos Antônio, Deivid Rafael, Marcelo de Oliveira e
Renato Pereira ao projeto de Lei nº 109/2018. ---Em discussão. ---Em votação (Aprovado
por unanimidade). -------------------------------------------------------------------------------------------------Projeto de Lei nº. 109/18 do Executivo Municipal com a Emenda: ---Em discussão. ---Em
votação (Aprovado por unanimidade). ---------------------------------------------------------------------Projeto de Lei nº. 120/18 do Executivo Municipal que: “Autoriza o poder executivo a doar
telhas a senhora Marisete Bernardo Fernandes da Silva, para cobertura de um estábulo para
ordenha, em conformidade com a lei municipal nº1.181/18.” ---Em discussão. ---Em votação
(Aprovado por unanimidade). ---------------------------------------------------------------------------------Projeto de Lei Substitutivo nº.123/18 do Executivo Municipal que: “Autoriza a abertura de
crédito adicional suplementar no orçamento executivo municipal vigente e aponta recursos
de cobertura.” ---Em discussão. ---Em votação (Aprovado por unanimidade). ------------------Projeto de Lei nº. 124/18 do Executivo Municipal que: “Autoriza a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento executivo municipal vigente e aponta recursos de
cobertura.” ---Em discussão. ---Em votação (Aprovado por unanimidade). ----------------------Projeto de Lei nº. 125/18 do Executivo Municipal que: “Autoriza a abertura de crédito
adicional suplementar no orçamento executivo municipal vigente e aponta recursos de
cobertura.” ---Em discussão. ---Em votação (Aprovado por unanimidade). ----------------------Projeto de Resolução nº. 003/18 do Legislativo Municipal que: “Autoriza doação de bens
e equipamentos para o poder executivo municipal”.

---Em discussão. ---Em votação

(Aprovado por unanimidade). ---------------------------------------------------------------------------------Encerrada a matéria para votação na ordem do dia. A sessão foi suspensa por 5 (cinco
minutos) e em seguida reabriu para dar início a eleição da Presidência para o biênio
2019/2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---A partir deste momento, atendendo o que determina o parágrafo segundo, artigo sexto do
Regimento interno desta casa, foi realizado a eleição para o preenchimento dos cargos da
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Tabaí biênio 2019/2020. Os cargos eram:
Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º secretário. ---------------------------------------------Foram inscritas as chapas 1 e 2 - Chapa (1) constituída da seguinte forma: Presidente:
Renato Pereira Vagas (PTB), Vice-presidente: Marcos Antônio de Azevedo(PSB), 1º
secretário: Deivid Rafael da Costa Vargas (PSDB), 2º secretário: Marcelo de Oliveira
Machado (PP)--------------------------------------------------------------------------------------------------------Chapa (2) constituída da seguinte forma: Presidente: André Evandro Becker (DEM), Vicepresidente: Guaraci Braga da Silva(PT), 1º secretário: Ademir Tasso Kunast (PT), 2º
secretário: Darci Pereira da Silva (PT)-------------------------------------------------------------------------A votação foi aberta e nominal e deu-se por maioria simples, o resultado foi o
seguinte: Ademir Tasso Kunast (chapa 2), Anderson de Azevedo Vargas (chapa 2), André
Evandro Becker (chapa 2), Darci Pereira da Silva (chapa 2), Deivid Rafael da Costa Vargas
(chapa 1), Guaraci Braga da Silva (chapa 2), Marcelo de Oliveira Machado (chapa 1),
Marcos Antônio de Azevedo (chapa 1), Renato Pereira Vargas (chapa 1). ------------------------A apuração apresentou o seguinte resultado: Chapa 1 obteve 4 votos – Chapa 2 obteve
5 votos, em brancos: nenhum voto, sendo assim a chapa 2 foi a vencedora. --------------------O ver. Deivid Rafael declarou eleitos para o biênio 2019/2020, para os cargos de
PRESIDENTE: André Evandro Becker (DEM), VICE- PRESIDENTE: Guaraci Braga da
Silva(PT), O CARGO DE 1º SECRETÁRIO: Ademir Tasso Kunast (PT), 2º SECRETÁRIO:
Darci Pereira da Silva (PT), considerando-se empossados os eleitos a partir de 1º de janeiro
de 2019, conforme determina a Lei Orgânica. --------------------------------------------------------------Em seguida passou-se a escolha das lideranças de bancadas do Plenário, as quais os
representantes das bancadas indicaram os respectivos líderes e vice-líderes: -----------------PTB: Líder Renato Pereira Vargas. -------------------------------------------------------------------------PT: Líder Darci Pereira da Silva. -----------------------------------------------------------------------------PSB: Líder Marcos Antônio de Azevedo. ------------------------------------------------------------------PP: Líder Marcelo de Oliveira Machado. ------------------------------------------------------------------PSDB: Líder Deivid Rafael da Costa Vargas. ---------------------------------------------------------------A Comissão Representativa, que funciona nos período de recesso da Câmara Municipal,
ficou assim composta: Presidente da Câmara: André Evandro Becker (DEM), Líder do PTB:
Renato Pereira Vargas, Líder do PT: Darci Pereira da Silva, Líder do PP: Marcelo de Oliveira

Machado, Líder do PSB: Marcos Antônio Azevedo, Líder do PSDB: Deivid Rafael da Costa
Vargas, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dando continuidade, o Sr. Presidente solicitou aos líderes de Bancada que indicassem os
membros da comissão Permanente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comissão de Justiça e Redação----------------------------------------Presidente: Marcos Antônio de Azevedo(PSB), Relator: Marcelo de Oliveira Machado (PP),
Membro: Anderson de Azevedo Vargas (PT)---------------------------------------------------------------------------------------------Comissão de Orçamento e Finanças e Tributação----------------------Presidente: Deivid Rafael da Costa Vargas (PSDB), Relator: Renato Pereira Vargas (PTB),
Membro: Ademir Tasso Kunast (PT) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPLICAÇÕES PESSOAIS-----------------------------------O áudio e/ou as imagens de vídeo encontram-se disponíveis na secretaria da
Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes de encerrar a sessão o Presidente comunicou aos nobres Vereadores, que como
determina o Regimento Interno, no mês de janeiro a Casa estará em recesso, em
consequência, lembrou aos senhores líderes de bancada com assento na Câmara, que o
Legislativo será representado durante tal período pela Comissão Representativa que,
segundo o Regimento interno, terá força deliberativa, sob a orientação desta Presidência.
Ficou o primeiro secretário da Casa investido no cargo de secretário da Comissão
Representativa. Os demais Vereadores, durante o recesso, terão livre acesso a Casa. A
participação nos trabalhos ocorrerá somente na hipótese de convocação extraordinária. ------O Presidente Deivid Rafael desejou a todos os membros do Poder Legislativo em nome
da Câmara de Vereadores, votos de um feliz Natal e Ano Novo repleto de esperança, paz,
harmonia, que seja priorizado o bem estar da sociedade Tabaiense e que todos retornem
fortalecidos para os novos desafios do ano que se aproxima. ------------------------------------------Com nada mais havendo a tratar às vinte horas em nome de Deus declarou encerrada a
sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

