
 

 
 

Pauta 037/2019 

Câmara Municipal de Vereadores de Tapejara 

Sala de Sessões Tancredo de Almeida Neves 

Sessão Ordinária dia 04 de novembro de 2019 

 

 

SAUDAÇÃO  

  

Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão Ordinária da noite de hoje, dia 04 de 

novembro 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 29/10/2019 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 217/2019, teremos na sessão da noite de hoje a Tribuna Popular com o Sr. Odimar 

Iaskievicz Presidente da OAB – Tapejara.  

                  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 então o Sr. Odimar Iaskievicz para ocupar a Tribuna e fazer suas explanações. 

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

INFORMES E AGRADECIMENTOS 

  

- Participamos da Feira do Conhecimento da Escola Giocondo Canalli: Família, Cultura e Ciências  
nos dias 31/10 e 01/11. Vereadores presentes: Altamir Galvão Waltrich, Hugo Dalposso e Paulo 
Cesar Langaro. 

 
- Informamos que nos dias 06 e 07/11 Os vereadores mirins juntamente com seus vereadores 

padrinhos estarão em viagem cultural em Porto Alegre. 
 
-Recebemos Edital de convocação para assembleia geral ordinária de eleição da diretoria executiva, 

conselho de administração e conselho fiscal da Apae de Tapejara-RS a realizar-se dia 12/11 às 18h e 
30 min.. 

 
 



 

EXPEDIENTE DO DIA 

 

Na Sessão Ordinária de hoje deram entrada as seguintes matérias: 

- Indicação nº 038/2019 

 

Solicito ao primeiro secretário faça a leitura das matérias. 

 

 

ORDEM DO DIA 

- Em discussão o Projeto de Lei do Executivo nº 091/2019 autorização legislativa para alterar a 

Lei Municipal n.º 4.017/15 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 091/2019. 
-Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. 

-Aprovado por... 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em discussão o Projeto de Lei do Executivo nº 093/2019 Autoriza o poder executivo municipal a 

contratar operação de crédito junto à caixa econômica federal 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 093/2019. 
-Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. 

-Aprovado por... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Em discussão a Indicação nº 034/2019 de autoria do Vereador Hugo Dalposso do MDB no uso de 

suas legais e regimentais atribuições vem perante vossa Excelência e seus nobres pares, sugerir que 
o Poder Executivo Municipal, através do Departamento responsável que providencie análise 

preliminar nas marquises dos prédios do município e requisite a apresentação de Laudos Técnicos 
relativos à segurança das estruturas. 
 

- Com a palavra os senhores vereadores. 
- Como mais nenhum vereador deseja fazer uso da palavra coloco em votação a Indicação nº 

034/2019 
-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: 095, 097 e 098/2019. 



- Indicações nº 038,040 e 041/2019. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENCERRAMENTO 

 

Encerro a presente Sessão e convoco os Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária do 
ano de 2019, a realizar-se no dia 11 de novembro, Segunda-Feira às 20 horas. Tenham todos uma 
boa noite e uma ótima semana. 

 

 


