
 

 
 

Pauta 038/2019 

Câmara Municipal de Vereadores de Tapejara 

Sala de Sessões Tancredo de Almeida Neves 

Sessão Ordinária dia 11 de novembro de 2019 

 

 

SAUDAÇÃO  

  

Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão Ordinária da noite de hoje, dia 11 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 04/11/2019 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 

  
 

- Participaram dias 06 e 07/11 juntamente com os vereadores mirins de viagem cultural em Porto 
Alegre. Vereadores: Volmir Danelli, Celso Piffer, Daniel Kadini, Diego de Oliveira e Rodinei Bruel. 
 

- Participamos no dia 07/11 da Audiência Pública sobre a previsão orçamentária do município para o 
ano de 2020.  

 
- Participamos no dia 08/11 da abertura do 21º Congresso GMP da Igreja Evangélica Rosa de Saron. 
 

-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.. 
 
- Recebemos convite para participar de circuito de palestras promovido pelo Programa Empreende 

Tapejara, com apoio do Sebrae a primeira palestra acontecerá no dia 13/11 às 19h e 30 min. 
 

-Recebemos convite para posse da nova diretoria da JCI a realizar-se no dia 22/11 às 20h no Clube 
Comercial.  
 

- Informamos que haverá sessão do vereador Mirim no dia 14/11/2019 às 10h na Câmara de 
Vereadores. 

 
- No dia 14/11 estaremos realizando atividade de plantio de árvores frutíferas na Casa de 
Convivência Dona Verônica. 



 

EXPEDIENTE DO DIA 

 

Na Sessão Ordinária de hoje deram entrada as seguintes matérias: 

 

- Projetos de Lei do Executivo nº 099, 100, 101,102 e 103/2019 

 

Solicito ao primeiro secretário faça a leitura das matérias. 

 

 

ORDEM DO DIA 

- Em discussão o Projeto de Lei do Executivo nº 098/2019 que autoriza o Poder Executivo 

Municipal a transferir 01 (um) lote urbano de propriedade do Município, dentro da Política de 

Regularização de Lotes 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 098/2019. 
-Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. 

-Aprovado por... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Em discussão a Indicação nº 038/2019 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, por meio da secretaria competente, adote a utilização de uma logomarca única, 

padronizada e permanente do município. 

 

- Com a palavra os senhores vereadores. 

- Como mais nenhum vereador deseja fazer uso da palavra coloco em votação a indicação nº 
038/2019. 
-Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. 

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

- Em discussão a Indicação nº 040/2019 de autoria do Vereador Celso Piffer, (Cidadania), que vem 
perante Vossa Senhoria e seus nobres pares, apresentar a presente indicação com objetivo de sugerir 
a instalação de “Corrimão ou Barras de Apoio” e “rampa de acesso” junto a escada no palco do 

Centro Cultural Jose Maria Vigo da Silveira. 
 

- Com a palavra os senhores vereadores. 
- Como mais nenhum vereador deseja fazer uso da palavra coloco em votação a Indicação nº 
040/2019 

-Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. 
-Aprovado por... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Em discussão a Indicação nº 041/2019 de autoria do Vereador Celso Piffer, (Cidadania), 
vem perante Vossa Senhoria e seus nobres pares, apresentar a presente indicação com 

objetivo de sugerir a Instalação de “Bebedouro” e ou “torneira com água potável” junto 
ao Caminhódromo, entrada da cidade via Bairro São Cristóvão. 

 
 
- Com a palavra os senhores vereadores. 

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



041/2019 
-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: Daniel Kadini, Diego de Oliveira, Gilberto Scariot, Hugo Dalposso, Paulo 
César Langaro, Rodinei Bruel, Volmir Oreste Danelli, Zalmair Roier, Carlos Eduardo de Oliveira 

Celso Piffer, e Altamir Galvão Waltrich. 
____________________________________________________________________________ 

 

PERMANECEM EM PAUTA 

 

- Projetos de Lei do Executivo: 095, 099, 100, 101, 102 e 103/2019. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENCERRAMENTO 

 

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

ano de 2019, a realizar-se no dia 18 de novembro, Segunda-Feira às 20 horas. Tenham todos uma 
boa noite e uma ótima semana. 

 

 

 


