
 

SESSÃO ORDINÁRIA 

Presidente: Martim Tressoldi 

1º Secretário: Roger Caputi 

 

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, na Câmara Municipal de Osório, às 

dezenove horas, reuniram-se ordinariamente os Vereadores: Beto Gueiê, Belinha, Binho Silveira, 

Charlon Müller, Ed Moraes, Lucas Azevedo, Martim Tressoldi e Roger Caputi, ausente Vereador 

Valério dos Anjos por motivos de doença. Contando com a presença da maioria dos Vereadores, o 

Senhor Presidente invoca a Proteção Divina e declara aberta a presente Sessão Ordinária. De imediato, o 

Senhor Presidente solicitou ao 1º Secretário que fizesse a leitura da ata da última sessão, a qual foi 

votada e aprovada. Após, passou-se para leitura do EXPEDIENTE: Projetos de Lei nº 066 e 067/2018 

do Poder Executivo. Projeto de Lei nº 068/2018, de autoria da mesa diretora. Pedidos de Providência 

nº 065 e 066/2018, de autoria do Vereador Charlon Müller. Requerimento nº 032/2018, de autoria do 

Vereador Charlon Müller. Encerrada a leitura do Expediente o Senhor Presidente suspendeu a presente 

sessão por alguns minutos para que se faça homenagem e entrega de Votos de Congratulações aos 

Doutores da Vida – Ministério da Igreja Vida de Osório. Reaberta a sessão passou-se para o espaço dos 

ORADORES INSCRITOS: fazendo uso da palavra os Vereadores Charlon Müller, Roger Caputi e Ed 

Moraes. Encerrado o espaço dos oradores inscritos, passou-se  para os LÍDERES DE BANCADA: 

Fazendo uso da palavra os Vereadores Lucas Azevedo e Beto Gueiê. Após, o Senhor Presidente, 

Vereador Martim Tressoldi passou para a ORDEM DO DIA: Veto a Emenda do Projeto de Lei nº 

050/2018, foi mantido com quatro votos contrários dos Vereadores Integrantes da Bancada do MDB, 

três votos favoráveis dos Vereadores integrantes da Bancada do PDT e um voto favorável do Vereador 

integrante da Bancada do PSDB. Projetos de Lei nº 053 e 064/2018, aprovados por unanimidade. 

Pedidos de Providência nº 065 e 066/2018, aprovados por unanimidade. Requerimento nº 032/2018, 

aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, passou-se para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 

Onde nenhum Vereador fez uso da palavra. Encerrado o espaço e como nada mais havia a tratar, o 

Senhor Presidente encerrou a presente Sessão, do que para constar foi digitada a presente ata, que segue 

assinada pelo 1º Secretário..............................., e demais membros da Mesa Diretora. 
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