
 
 

Pauta 005/2020 

Câmara Municipal de Vereadores de Tapejara 

Sala de Sessões Tancredo de Almeida Neves 

Sessão Ordinária dia 21/02/2020. 

 

 

SAUDAÇÃO  

 

Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão Ordinária da noite de hoje, dia 21 de 

fevereiro de 2020. 

 

- Solicito aos senhores que tomem assento. 

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

 

- A cópia da Ata da Sessão Ordinária do dia 17/02/2020, está com os Senhores Vereadores e poderá 

ser retificada através de requerimento escrito encaminhado à Mesa Diretora.  
 

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

 

 

Informes e Agradecimentos: 

 

- Participamos no dia 18/02/2020 da reunião jantar de prestação de contas da Acisat; 

-Participamos da Feira da saúde noturna no dia 18/02/2020; 

- Participamos no dia 19/02/2020 de reunião do CODETAPE; 

- Participamos no dia 20/02/2020 do Carnaval da Casa de Convivência Dona Verônica. 

 

 

EXPEDIENTE DO DIA 

 

Na Sessão ordinária de hoje deram entrada as seguintes matérias: 

- Projeto de Lei do Executivo nº 011/2020 

- Projeto de Lei do Executivo nº 012/2020 

- Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2020 

- Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2020 

- Projeto de Resolução Legislativa nº 001/2020 

 

 

 

Solicito ao Secretário que faça a leitura da matéria 

 



 

ORDEM DO DIA 

- Em discussão Projeto de Lei do Executivo nº 008/2020 que pretende autorização Legislativa 

para conceder auxílio e firmar Termo de Fomento com o GRUPO INTEGRADO DA TERCEIRA 

IDADE DE TAPEJARA, objetivando auxiliar a entidade no custeio de parte das despesas com 

atividades e eventos que serão realizados pelo grupo durante o exercício de 2020. 

 

- A palavra está com os senhores vereadores. 

-Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. 

 

- Em discussão Projeto de Lei do Executivo nº 009/2020 que pretende autorização legislativa para 
contratar profissionais por tempo determinado, em caráter de excepcional interesse público, para 

atender necessidade temporária de pessoal em área deficitária e dá outras providências. 
 

A palavra está com os senhores vereadores. 

-Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. 

 
- Em discussão Projeto de Lei do Executivo nº 011/2020 O presente projeto trata da alteração do 

reajuste sobre o vale-alimentação, que passa a vigorar a partir de 1º de março de 2020, com valores 

de R$ 13,00/dia para R$ 13,60/dia para os servidores com jornada de trabalho de trinta ou quarenta 

horas semanais; e, de R$6,50/dia para R$ 6,80/dia para os servidores com jornada de trabalho 

inferior a 30 horas semanais, nos termos do artigo 6º, o qual se busca a alteração.  

 

A palavra está com os senhores vereadores. 

-Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. 

 

- Em discussão Projeto de Lei do Executivo nº 012/2020 que pretende autorização legislativa para 

conceder Revisão Geral Anual e Aumento Real aos vencimentos dos servidores, aos proventos e 

pensões dos aposentados e pensionistas do Poder Executivo, aos Conselheiros Tutelares Municipais 

e dá outras providências. 

A palavra está com os senhores vereadores. 

-Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. 

  

- Em discussão Projeto de Lei do Legislativo nº 002/2020 O presente Projeto de Lei reajusta os 

vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Vereadores através da revisão geral anual dos 

valores. 

 

A palavra está com os senhores vereadores. 

-Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. 

- Em discussão Projeto de Lei do Legislativo nº 003/2020 O presente Projeto de Lei que reajusta 

os subsídios dos Vereadores, Secretários, Prefeito e Vice-Prefeito Municipal através da revisão geral 

anual dos valores. 



 

A palavra está com os senhores vereadores. 

-Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. 

- Em discussão Projeto de Resolução Legislativa nº 001/2020 O presente Projeto de Resolução  

dispõe sobre o reajuste sobre o vale refeição aos servidores efetivos/ativos da Câmara Municipal de 

Vereadores de Tapejara, RS, e dá outras providências. 

A palavra está com os senhores vereadores. 

-Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. 

 

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 Lângaro, Rodinei Bruel, Valdomiro Venâncio, 
Altamir Galvão Waltrich, Carlos Eduardo de Oliveira, Celso Piffer e Volmir Oreste Danelli. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PERMANECEM EM PAUTA 

 

Projetos de Lei do Executivo nº 010/2020. 
Indicações nº 001/2020. 
 

ENCERRAMENTO 

 

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

que se realizará no dia 02/03/2020 Segunda-Feira, às 20 horas. Tenham todos uma boa noite e uma 
ótima semana. 

 


