
 

 
 

Pauta 022/2019 

Câmara Municipal de Vereadores de Tapejara 

Sala de Sessões Tancredo de Almeida Neves 

Sessão Ordinária dia 08 de julho de 2019 

 

 

SAUDAÇÃO  

 

Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão Ordinária da noite de hoje, dia 08 de julho 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 24/06/2019, 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. 

 

TRIBUNA POPULAR 

 

Após requerimento da Mesa diretora aprovado por unanimidade pelo plenário da Casa e convite através do 

ofício nº 122/2019, teremos na sessão da noite de hoje a Tribuna Popular com os membros da Acisat, 

Presidente Cristiano da Silva, Evanir Wolf e Luciano Zanchetta, que farão suas explanações. 

                  Na Tribuna Popular os convidados terão 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 então o Sr._________________________ para ocupar a Tribuna e fazer suas 

explanações. 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

INFORMES E AGRADECIMENTOS 

 

-Participamos no dia 27/06 da palestra celebre seu cérebro promovida pela Secretaria da Saúde. 

 

- Participou no 27/06 da reunião do Condagro, vereador Volmir Danelli. 

 

- Os servidores da Câmara participaram no dia 28/06 da palestra que institui a ouvidorias do Poder 

Legislativo Municipal, em Sananduva promovido pela Avenor. 

 



- Participamos no dia 28/06 da reunião mensal do Conselho da Comunidade. 

 

-Participamos no dia 29/06 da Campanha de Inverno, Vereadores Mirins e Vereador Diego de Oliveira.  

 

- Participou dia 29/06 do encontro de aviação desportiva na Ataero, Vereador Gilberto Scariot. 

 

 - Participou no dia 01/07 da palestra motivacional para os jovens alistados e seus pais com os oficiais do 

exercíto, vereador Volmir Danelli 

 

- Participamos no dia 02/07 da Audiência Pública sobre a implantação do estacionamento rotativo pago em 

Tapejara. Vereadores: Altamir Galvão Waltrich, Celso Piffer, Diego de Oliveira, Gilberto Scariot e Rodinei 

Bruel. 

 

- Participamos no dia 04/07 da reunião sobre o Regimento Interno do Vereador Mirim. Vereadores presentes: 

Altamir Galvão Waltrich, Diego de Oliveira e Volmir Danelli. 

 

- Participamos no dia 04/07 da assembleia do Sinsept. Vereadores Altamir Galvão Waltrich e Paulo Cesar 

Langaro. 

 

- Participamos no dia 05/07 da formatura do Proerd. Vereadores presentes: Altamir Galvão Waltrich e Celso 

Piffer. 

 

- Participou no dia 05/07 da posse da nova diretoria do Leo Club, vereador Volmir Danelli. 

 

- Participou no dia 05/07 do encontro do Colegiado do Jovem Advogado em Porto Alegre. Vereador Diego de 

Oliveira. 

 

- Participamos no dia 06/07 da 16ª Serata Italiana (Trentinos). Vereadores presentes: Vereadores presentes 

Altamir Galvão Waltrich e Rodinei Bruel. 

 

- Participou no dia 06/07 do jantar Baile do Lampião da Assertape. Vereador presente: Hugo Dalposso. 

 

- Participamos no dia 07/07 da Festa em honra ao Padroeiro no Salão Paroquial do Bairro São Paulo. 

Vereadores presentes: Altamir Galvão Waltrich, Volmir Danelli e Rodinei Bruel. 

 

- Participamos do lançamento do Projeto de Leitura Minha Pequena Biblioteca na Escola de Educação 

Infantil Gema Canali Sebben. Vereadores presentes: Altamir Galvão Waltrich 

 

- Recebemos convite para o lançamento do Projeto de Leitura Minha Pequena Biblioteca a realizar-se durante 

toda a semana em escolas e espaços públicos. 

 

- Recebemos convite para participar da Festa Julina da Escola Giocondo Canali a realizar-se no dia 13/07 a 

partir das 14 horas no ginásio da Escola. 

 

 

EXPEDIENTE DO DIA 

 

Na Sessão Ordinária de hoje deram entrada as seguintes matérias: 

- Projetos de Lei do Executivo nº 062, 063, 064, 065, 066 e 067/2019. 

-Projeto de Resolução nº 003/2019. 



- Ofício do Executivo 269/2019. 

- Ofícios do Legislativo 129 e 130/2019. 

- Moção de Apoio. 

 

Solicito ao Secretário que faça a leitura das matérias 

 

ORDEM DO DIA 

 

- Em discussão o Projeto de Lei do Executivo nº 060/2019 Que pretende autorização legislativa para 

prorrogar a vigência dos contratos emergenciais, autorizados pelas Leis Municipais nºs 4.198/18 e 4.243/18 e 

dá outras providências, sendo eles dos cargos de Médico Pediatra e Auxiliar em Saúde Bucal, 

respectivamente. 
 

- 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 

060/2019. 

-Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. 

-Aprovado por... 

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

- Em discussão o Projeto de Lei do Executivo nº 061/2019 que solicita autorização para firmar Termo de 

Concessão de Direito Real de Uso de Imóvel Municipal, do lote abaixo descrito 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 

061/2019. 

-Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. 

-Aprovado por... 

______________________________________________________________________________ 

- Em discussão o Projeto de Lei do Executivo nº 062/2019 que pretende autorização legislativa para 

contratar profissionais em áreas deficitárias para atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público, junto às Secretarias Municipais de Assistência Social e de Agricultura e Meio Ambiente. 

- 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 

062/2019. 

-Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. 

-Aprovado por... 

_______________________________________________________________________________________ 

- Em discussão o Projeto de Lei do Executivo nº 064/2019 que pretende autorização Legislativa para 

conceder auxílio e firmar Termo de Fomento com a Junior Chamber International Tapejara - JCI Tapejara, 

objetivando auxiliar a entidade no custeio de parte das despesas com a realização da 5º EDIÇÃO DO 

ESPAÇO GESTÃO TAPEJARA 2019, que acontecerá nos dias 05, 06 e 07 de agosto de 2019, no Centro 

Cultural José Maria Vigo da Silveira. 

- 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 

064/2019. 

-Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. 

-Aprovado por... 

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



- Em discussão o Projeto de Lei do Executivo nº 067/2019 que pretende autorização legislativa para 

revogar a Lei Municipal nº 3.044 de 11 de setembro de 2007 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 

067/2019. 

-Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. 

-Aprovado por... 

 

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

 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS 

 

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

artigo 206 parágrafo segundo do regimento interno. 

 

 

PERMANECEM EM PAUTA 

 

- Projetos de Lei do Executivo: 063, 065, 066 e 067/2019. 

- Projeto de Resolução nº 003/2019. 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

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

2019, que se realizará no dia 15 de julho segunda-feira às 20 horas. Tenham todos uma boa noite e uma ótima 

semana. 

 

 

 

 

 

 


