
 
 

Pauta 023/2020 

Câmara Municipal de Vereadores de Tapejara 

Sala de Sessões Tancredo de Almeida Neves 

Sessão Ordinária dia 13/07/2020. 

 

SAUDAÇÃO  

 

Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão Ordinária da noite de hoje, dia 13 de julho 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 01/07/2020, 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 041, 042 e 043/2020. 

- Indicação nº 023/20; 

- Pedidos de Informações nºs 012 e 013/2020; 

- Projeto de Decreto do Executivo nº 001/2020. 

 

ORDEM DO DIA 

      

   - Em discussão Projeto de Lei do Executivo nº 041/2020 que pretende autorização legislativa 

para alterar a lei municipal nº 4.468/20 e abrir crédito especial. 

 

- A palavra está com os senhores vereadores. 

-Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. 

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

- Em discussão Projeto de Decreto do Legislativo nº 001/2020 Projeto de Decreto Legislativo nº 

001/20, subscrito por todos os Vereadores desta Casa Legislativa que dispõe sobre a alteração do 

nome da Sala de Sessões do Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Tapejara, RS, e dá 

outras providências. A presente proposição pretende alterar a denominação da Sala de Sessões da 

Câmara Municipal de Vereadores de Tapejara, RS, hoje denominada Tancredo de Almeida Neves 

para Zalmair João Roier – “Alemão”. 

 

- A palavra está com os senhores vereadores. 

-Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. 

 



- Em discussão a Indicação nº 021/2020 de autoria do Vereador Paulo Langaro do Partido 

Democrático trabalhista de Tapejara, com o apoio dos vereadores integrantes da bancada de 

oposição, sugerem que o Poder Executivo Municipal, através do setor competente (Engenharia e 

Sec. De Obras) estude a viabilidade de executar no mínimo mais dois cruzamentos na obra da Av. 

Ari Calegari dentro do programa avançar cidades. 

- A palavra está com os senhores vereadores. 

-Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. 

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

  -Em discussão a Indicação nº 022/2020 de autoria do Vereador Paulo Langaro do Partido 

Democrático trabalhista de Tapejara, com o apoio dos vereadores integrantes da bancada de 

oposição, onde sugerem que o Poder Executivo Municipal, através do setor competente, conceda o 

vale alimentação aos profissionais contratados via processo seletivo enquanto o contrato estiver em 

vigor e houver atuação do servidor. 

- 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: Valdomiro Venâncio, Altamir Galvão 

Waltrich, Carlos Eduardo de Oliveira, Celso Piffer, Daniel Kadini, Rafael Menegaz, Gilberto 

Scariot, Maeli Caroline Brunetto Cerezoli, Paulo Cesar Langaro, Rodinei Bruel e Volmir Oreste 

Danelli. 

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

PERMANECEM EM PAUTA 

 

-Projetos de Lei do Executivo nºs 042 e 043/2020 

 - Indicação 023/2020; 

 

 

ENCERRAMENTO 

 

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

do ano que se realizará no dia 03/08/2020 Segunda- Feira, às 19 horas e 30 minutos. Tenham todos 

uma boa noite e uma ótima semana. 

 

 

 

 

 

 


