
 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Presidente: Martim Tressoldi 

1º Secretário: Roger Caputi 
 

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, na sala de Reuniões Croaldo 

Amaral, na sede do Poder Legislativo de Osório, às quatorze horas e trinta minutos, reuniram-

se extraordinariamente os Vereadores: Beto Gueiê, Belinha, Binho Silveira, Charlon Müller, Ed 

Moraes, Lucas Azevedo, Martim Tressoldi, 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 Extraordinária. Em ato 

contínuo, 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: 

CONVOCAÇÃO Nº 004/2018: O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

OSÓRIO, VEREADOR MARTIM TRESSOLDI, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o art. 13 da Lei Orgânica Municipal e artigo 87, § 2º do Regimento Interno 

desta Casa, CONVOCA os Senhores Vereadores para uma SESSÃO LEGISLATIVA 

EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 05 de dezembro, às quatorze horas e trinta 

minutos, com a seguinte ORDEM DO DIA: apreciação do PROJETO DE LEI Nº 166/2018, 

que altera dispositivos da Lei Municipal nº 5.429, de 30 de setembro de 2014, que Institui a 

taxa de coleta de lixo e dá outras providências. Encerrada a leitura do expediente, passou-se 

para a ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 166/2018 aprovado por unanimidade na forma de 

seu substitutivo com execeção do seu art. 3º que foi votado em destaque, que obteve votos 

contrários dos Vereadores Roger Caputi, Ed Moraes, Lucas Azevedo e Charlon Müller da 

Bancada do MDB e votos favoráveis dos Vereadores Beto Gueiê, Belinha e Binho Silveira da 

Bancada do PDT, razão pela qual foi rejeitado por maioria com quatro votos contrários e três 

favoráveis. Encerrada a ordem do dia, 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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