
 

 
 

Pauta 023/2019 

Câmara Municipal de Vereadores de Tapejara 

Sala de Sessões Tancredo de Almeida Neves 

Sessão Ordinária dia 15 de julho de 2019 

 

 

SAUDAÇÃO  

 

Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão Ordinária da noite de hoje, dia 15 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 08/07/2019, 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 de 08 a 12 da inauguração do Projeto de Leitura Minha Pequena Biblioteca em 

escolas e espaços públicos. Vereadores Mirins e Vereadores Altamir Galvão Waltrich, Diego de 

Oliveira, Hugo Dalposso e Volmir Danelli. 

 

- Participaram no dia 09/07 de reunião no Bairro São Paulo para tratar sobre coleta seletiva de 

resíduos sólidos porta a porta. Vereadores presentes: Celso Piffer e Diego de Oliveira. 

 

- Participamos dia 11/07 do lançamento do Plano Safra 2019/2020, com o tema: O Agro é o nosso 

chão do Banco Banrisul. Vereadores Presentes: Altamir Galvão Waltrich, Diego de Oliveira, 

Gilberto Scariot e Volmir Danelli. 

 

- Participamos dia 11/07 da Sessão dos Vereadores Mirins. Vereadores Presentes: Altamir Galvão 

Waltrich, Daniel Kadini, Diego de Oliveira, Rodinei Bruel e Volmir Danelli. 

 

- Participamos dia 11/07 da Feira Municipal da Saúde no interior na comunidade de Santa Rita. 

Vereadores Presentes: Altamir Galvão Waltrich, Diego de Oliveira, e Volmir Danelli. 

 



- Participou da inauguração da unidade industrial de laticínios da cooperativa Santa Clara, no 

município de Casca, o Vereador Diego de Oliveira. 

 

- Participamos no dia 13/07 da Festa de São João da Escola Giocondo Canali. Vereadores Presentes: 

Altamir Galvão Waltrich e Paulo Langaro. 

 

- Participou no dia 13/07 do Tradicional Café Colonial na comunidade de São Braz. Vereador 

Volmir Danelli. 

 

- Recebemos convite para reunião do Codetap a realizar-se dia 17/07 às 8 horas e 15 min. na sala de 

reuniões da Prefeitura Municipal. 

 

- Rebemos convite para participar da inauguração da horta comunitária da Secretaria de Assistência 

Social no dia 17/07 às 15h e 30 min. junto ao horto municipal. 

 

- Recebemos convite para participar da Feira Municipal da Saúde no interior que acontecerá em 

diversas comunidades durantes os meses de julho, agosto e setembro. 

 

- Recebemos convite para participar da reunião jantar da Acisat no dia 18/07 no clube comercial às 

20h. Onde será apresentado o projeto Pequenas obras grandes resultados para autoridades e 

entidades. 

 

- Recebemos convite da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Tapejara para participar do evento 

com a dupla os Irmãos Vianas nos dia 27 e 28/07. 

 

 

EXPEDIENTE DO DIA 

 

Na Sessão Ordinária de hoje deram entrada as seguintes matéria: 

 

- Projeto de Lei do Executivo nº 068/2019. 

- Requerimento nº 019/2019. 

 

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 019/2019. 

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 063/2019 que pretende autorização legislativa 

para conceder auxílio e firmar Termo de Fomento com o CORPO DE BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE TAPEJARA e dá outras providências, objetivando a concessão de auxílio para 

o custeio do Projeto Educacional Bombeiro Mirim – PROEBOM, que tem o intuito de auxiliar na 

orientação, conhecimento e desenvolvimento de técnicas de primeiros socorros e atendimento inicial 

contra acidentes para crianças do município. 

- 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 063/2019. 

-Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. 

-Aprovado por... 

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

Em discussão o Projeto de Resolução nº 003/2019 Dispõe sobre a reestruturação do Regimento 

Interno dos Vereadores Mirins da Câmara Municipal de Vereadores de Tapejara – RS. 

 

- Com a palavra os senhores vereadores. 

- Como mais nenhum vereador deseja fazer uso da palavra coloco em votação a Resolução nº 

003/2019. 

-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 o Vereador: Gilberto Scariot, Hugo Dalposso, Paulo César Langaro, Rodinei Bruel, 

Volmir Oreste Danelli, Zalmair Roier, Carlos Eduardo de Oliveira, Celso Piffer, Daniel Kadini, 

Diego de Oliveira, e Altamir Galvão Waltrich. 

 

 



PERMANECEM EM PAUTA 

 

- Projetos de Lei do Executivo: 065, 066 e 068/2019. 

 

 

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 agosto Quinta-feira às 20 horas. Tenham todos uma boa 

noite e uma ótima semana. 

 


