
 
 

Pauta 016/2020 

Câmara Municipal de Vereadores de Tapejara 

Sala de Sessões Tancredo de Almeida Neves 

Sessão Ordinária dia 18/05/2020. 

 

 

SAUDAÇÃO  

 

Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão Ordinária da noite de hoje, dia 18 de maio 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 11/05/2020, 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. 

 

EXPEDIENTE DO DIA 

 

Na Sessão ordinária de hoje deram entrada as seguintes matérias: 

- Projetos de Lei do Executivo nº 031 e 032/2020. 

- Requerimentos para Moções de Pesar para familiares de Reinaldo dos Santos Silva e Alcídes 

Rodinei de Moraes. 

- Requerimento 001/2020 para criação de Comissão Parlamentar de Inquérito.  

 

Solicito ao Secretário que faça a leitura da matéria 

 

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 para Moção de Pesar a ser encaminhada para familiares do Sr. Reinaldo dos 

Santos Silva. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. 

 Requerimento para Moção de Pesar a ser encaminhada para familiares do Sr. Alcídes 

Rodinei de Moraes. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. 



- Em discussão o Projeto de Lei do Executivo nº 030/2020 que pretende autorização legislativa para 

firmar Termo de Concessão de Direito Real de Uso de imóvel do Município e dá outras providências. 

 

- A palavra está com os senhores vereadores. 

-Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. 

- Em discussão a Indicação nº 018/2020 de autoria do Vereador Valdomiro Venâncio com o apoio 

do Vereador Diego Antonio de Oliveira, ambos da bancada do PSDB, no uso de suas legais e 

regimentais atribuições, sugerem que o Poder Executivo Municipal, avalie a possibilidade de 

disponibilizar banheiros nas áreas externas das Unidades Básicas de Saúde do município, de modo a 

permitir que os usuários das UBS possam utilizar no momento em que as UBS estiverem fechadas e 

as pessoas ficam aguardando para pegar fichas de atendimento. 

 

- 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: Celso Piffer, Daniel Kadini, Diego de 

Oliveira, Gilberto Scariot, Maeli Caroline Brunetto Cerezoli, Paulo Cesar Langaro, Rodinei Bruel, 

Valdomiro Venâncio, Altamir Galvão Waltrich, Carlos Eduardo de Oliveira e Volmir Oreste 

Danelli. 

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

PERMANECEM EM PAUTA 

 

Projetos de Lei do Executivo nº 031 e 032/2020. 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

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

que se realizará no dia 25/05/2020 Segunda-Feira, às 19 horas e 30 minutos. Tenham todos uma boa 

noite e uma ótima semana. 

 

 

 


