
 

 
 

Pauta 021/2019 

Câmara Municipal de Vereadores de Tapejara 

Sala de Sessões Tancredo de Almeida Neves 

Sessão Ordinária dia 24 de junho de 2019 

 

 

SAUDAÇÃO  

 

Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão Ordinária da noite de hoje, dia 24 de junho de 2019. 

- Solicito aos senhores que tomem assento. 

- Agradecemos as pessoas que se fazem presentes nesta noite .... 

- A cópia da Ata da Sessão Ordinária do dia 17/06/2019, está com os Senhores Vereadores e poderá ser 

retificada através de requerimento escrito encaminhado à Mesa Diretora.  

- Coloco em votação a Ata.  

- Vereadores favoráveis permaneçam como estão, e contrários se manifestem. 

 

 

INFORMES E AGRADECIMENTOS 

 

- Participamos no dia 18/06 de audiência em Porto Alegre na Secretaria de Logística e Transportes 

com o Secretário Juvir Costella. Vereadores presentes: Altamir Galvão Waltrich, Diego de Oliveira 

e Paulo Langaro, juntamente com o Prefeito Vilmar Merotto. 

 

- Participamos no dia 19/06 da palestra Inteligência Emocional e instalação do Polo Ulbra Educação 

à Distancia em Tapejara.  

 

- Participamos no dia 19/06 da posse da nova diretoria do Rotary Club de Tapejara. 

 

- Recebemos convite para participar da Reunião da Avenor no dia 28/06 em Sananduva com o tema 

ouvidoria no Poder Legislativo Municipal. 

 

- Recebemos o convite para o jantar Baile do Lampião da Assertape a realizar-se no dia 06/07. 

 

- Recebemos convite para a 16ª Serata Italiana (Trentinos) a realizar-se no dia 06/07 no Clube 

Comercial. 

 

 
 



 

EXPEDIENTE DO DIA 

 

Na Sessão Ordinária de hoje deu entrada a seguinte matéria: 

- Projeto de Lei do Executivo nº 060 e 061/2019. 

-Requerimento nº 016/2019. 

-Requerimento nº 017/2019 

 

Solicito ao Secretário que faça a leitura das matérias 

 

ORDEM DO DIA 

 

De acordo com o Art. 138 do Regimento Interno, os requerimentos escritos serão deliberados pelo 

plenário e votados na mesma sessão de apresentação, não cabendo o adiamento nem discussão. 

 

Portanto, coloco em votação o: 

Requerimento nº 016/2019. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. 

-Aprovado por... 

 

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

 Em votação o Requerimento nº 017/2019. 

 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. 

-Aprovado por... 

___________________________________________________________________________________ 

- Em discussão o Projeto de Lei do Executivo nº 059/2019 pretende autorização legislativa para 
permutar professor de Geografia, celebrar o respectivo convênio e dá outras providências. 
 
- Com a palavra os senhores vereadores. 

- Como mais nenhum vereador deseja fazer uso da palavra coloco em votação o projeto de lei do executivo nº 

059/2019. 

-Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. 

-Aprovado por... 

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

- Em discussão a Indicação nº 026/2019 de autoria do vereador Altamir Galvão Waltrich do 

MDB, que no uso de suas legais e regimentais atribuições, vem perante vossa Excelência e seus nobres 
pares, apresentar a presente indicação com o objetivo de sugerir ao Poder Executivo Municipal a 
adoção da medida político-administrativa, de interesse da comunidade: Sugere que o Poder Executivo 
Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura, a criação de Projeto de Lei 
Municipal  para assegurar o Letramento em Programação como atividade Curricular em Tapejara. 
 
- Com a palavra os senhores vereadores. 

- Como mais nenhum vereador deseja fazer uso da palavra coloco em votação a Indicação nº 026/2019 

-Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. 

-Aprovado por... 

 



 

Eram essas as matérias a serem discutidas na Sessão Ordinária de hoje. 

 

 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

 

Passamos agora ao espaço destinado às Explicações Pessoais, onde cada vereador terá o tempo 

regimental de cinco minutos para expor assuntos de seu interesse. Pela ordem, o primeiro a fazer uso 

da palavra é a Vereador: Diego de Oliveira, Gilberto Scariot, Hugo Dalposso, Paulo César Langaro, 

Rodinei Bruel, Volmir Oreste Danelli, Zalmair Roier, Carlos Eduardo de Oliveira, Celso Piffer, 

Daniel Kadini e Altamir Galvão Waltrich. 
 

 

PERMANECEM EM PAUTA 

 

Projetos de Lei do Executivo: 060 e 061/2019. 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

Encerro a presente Sessão e convoco os Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária do ano de 

2019, que se realizará no dia 01 de julho segunda-feira às 20 horas. Tenham todos uma boa noite e uma ótima 

semana. 

 

 

 

 

 


