
 

ATA Nº 2287 – Sessão Ordinária – 03 de junho de 2019. 

 

Aos três dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às vinte horas, na sala de Sessões Tancredo 

de Almeida Neves, localizada nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Tapejara, 

na Rua Coronel Gervásio nº 500, estiveram reunidos em Sessão Ordinária, os Vereadores que 

compõem o Poder Legislativo, sob a Presidência do Vereador Altamir Galvão Waltrich (MDB), 

estavam presentes ainda os vereadores: Volmir Oreste Danelli (MDB), Celso Fernandes de Oliveira 

(PPS), Daniel Kadini (MDB), Rodinei Bruel (PDT), Paulo Cesar Langaro (PDT), Carlos Eduardo 

de Oliveira (PSB), Diego de Oliveira (MDB), Hugo Dalposso (MDB), Gilberto Scariot (PSB), 

vereador Zalmair Roier (PP). O Presidente saudou a todos e declarou aberta a sessão, solicitando 

que todos os vereadores tomem seus assentos. Em seguida colocou a ata da sessão ordinária do dia 227 

de maio em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovada 

por unanimidade. Após passou-se para a Tribuna Popular onde após requerimento da Mesa diretora aprovado 

por unanimidade pelo plenário da Casa e convite através do ofício nº 101/2019, teremos na sessão da noite 

de hoje a Tribuna Popular com Sr. Antonio Carlos Borela Secretário Municipal de Administração e 

Fazenda que fará suas explanações.  Na Tribuna Popular o convidado terá o tempo de quinze minutos para 

explanar sobre o assunto pré-determinado e os vereadores terão mais quinze minutos para questionamentos, 

conforme artigo 206 do Regimento Interno da Casa. Convido o Sr. Antonio Carlos Borela fez suas 

explanações e respondeu os questionamentos dos vereadores. Após, passou-se aos informes e 

agradecimentos. Expediente do dia: na sessão ordinária de hoje deram entrada as seguintes 

matérias: Projeto de Lei do Executivo nº 054/2019. Projeto de Lei do Executivo nº 056/2019. Projeto de Lei 

do Executivo nº 057/2019. Projeto de Resolução nº 002/2019. O presidente solicitou que o primeiro 

secretário realize a leitura das matérias. O vereador Diego de Oliveira  solicitou questão de ordem para 

requerer moções de pesar para as famílias de duas pessoas amigas da comunidade. Ordem do dia: Em 

discussão o Projeto de Lei do Executivo nº 052/2019 pretende autorização legislativa para criar o 

FUNDESTAP – Fundo Rotativo de Desenvolvimento Industrial e Agroindustrial do Município de 

Tapejara e dá outras providências. Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo 

vereador Volmir Danelli que fez suas explanações sobre o projeto em discussão, posicionou-se 

favorável ao mesmo e solicitou o apoio dos demais vereadores. Colocada a palavra à disposição a 

mesma foi solicitada pelo vereador Paulo Langaro que fez suas explanações sobre o projeto em 

discussão. Colocada a palavra novamente à disposição mais nenhum vereador desejou fazer uso da 

palavra. Em votação o projeto nº 052/2019, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 

contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em discussão o Projeto de Lei do Executivo 

nº 053/2019 que dispõe sobre incentivos para a instalação de novas empresas industriais, bem como sua 

relocalização e/ou ampliação, para Micro e Pequenas Empresas, optantes pelo simples nacional, no 

município e dá outras providências. Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo 

vereador Volmir Danelli que fez suas explanações sobre o projeto em discussão, posicionou-se 

favorável ao mesmo e solicitou o apoio dos demais vereadores. Colocada a palavra à disposição a 

mesma foi solicitada pelo vereador Rodinei Bruel que fez suas explanações sobre o projeto em discussão e 



posicionou-se favorável ao mesmo. Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador 

Celso Piffer que fez suas explanações sobre o projeto em discussão e posicionou-se favorável ao mesmo. 

Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador Hugo Dalposso que fez suas 

explanações sobre o projeto em discussão e posicionou-se favorável ao mesmo. Colocada a palavra à 

disposição a mesma foi solicitada pelo vereador Zalmair Roier que fez suas explanações sobre o projeto em 

discussão. Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador Paulo Cesar Langaro que 

fez suas explanações sobre o projeto em discussão. Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada 

pelo vereador Gilberto Scariot em nome da liderança que solicitou a interposição de uma emenda aditiva ao 

artigo 6º do Projeto de Lei em discussão nos seguintes termos: “O município independente dos incentivos 

referidos nos artigos anteriores poderá colaborar com as empresas e indústrias através de serviços de 

terraplenagem, rede de água, rede energia elétrica, auxílio para edificações, e outros considerando sempre a 

repercussão da atividade industrial para a economia do município com a devida autorização do CODETAP, 

(...)  e com a devida aprovação do Poder Legislativo.” Colocada a palavra à disposição o vereador Rodinei 

Bruel fez suas considerações. O presidente interrompeu a sessão por cinco minutos para discutir a matéria 

desse projeto. Retornado os trabalhos, colocada a palavra À disposição a mesma foi solicitada pelo vereador 

Carlos Eduardo de Oliveira que fez suas considerações. Colocada a palavra à disposição a mesma foi 

solicitada pelo vereador Diego de Oliveira que fez suas explanações sobre o projeto em discussão e 

posicionou-se favorável ao mesmo. O vereador Hugo Dalposso solicitou um aparte para complementar suas 

explanações. Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador em nome da liderança 

pelo vereador Volmir Danelli que complementou suas explanações sobre o projeto em discussão. Colocada a 

palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador em nome da liderança pelo vereador Rodinei Bruel 

que esclareceu sobre a necessidade de colocar em votação a emenda proposta pelo vereador Gilberto Scariot. 

Colocada a palavra novamente à disposição mais nenhum vereador desejou fazer uso da palavra. Em 

votação a emenda ao projeto nº 053/2019, vereadores favoráveis permaneçam como estão, 

contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Em votação o projeto nº 053/2019, 

vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por 

unanimidade. Eram essas as matérias para a sessão de hoje.  

Na Sessão de hoje em razão da Tribuna Popular não haverá espaço para explicações pessoais. Conforme 

artigo 206 parágrafo segundo do regimento interno.  A seguir, encerra a presente sessão e convoca os 

vereadores para a próxima Sessão Ordinária no dia 10 de junho de dois mil e dezenove, às 20 horas, 

na Sala de Sessões Tancredo de Almeida Neves. De acordo com a Resolução nº 006/07 consta nos 

arquivos da Câmara a gravação da Sessão em áudio. Nada mais a constar, encerro a presente Ata. 


