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Aos vinte e nove  dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às vinte horas, na sala de Sessões 

Tancredo de Almeida Neves, localizada nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de 

Tapejara, na Rua Coronel Gervásio nº 500, estiveram reunidos em Sessão Ordinária os Vereadores 

que compõem o Poder Legislativo, sob a Presidência do Vereador Altamir Galvão Waltrich (MDB), 

estavam presentes ainda os vereadores: Volmir Oreste Danelli (MDB), Celso Fernandes de Oliveira 

(CIDADANIA), Daniel Kadini (MDB), Hugo Dalposso (MDB), Paulo Cesar Langaro (PDT), Carlos 

Eduardo de Oliveira (PSB), Gilberto Scariot (PSB), vereador Diego de Oliveira (MDB), vereador 

Pedro Iliomar Ramos da Silva (PT). O vereador Zalmair Roier não se fez presente em razão de 

problemas de saúde. O Presidente saudou a todos e declarou aberta a sessão, solicitando que todos os 

vereadores tomem seus assentos. O presidente colocou em votação a ata da sessão anterior, 

vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovada por 

unanimidade. Em seguida passou para a Tribuna Popular com o Sr. Miguel Paese Presidente da 

Coohasa – Cooperativa Habitacional de Sananduva com atuação em Tapejara. Na Tribuna Popular o 

convidado terá o tempo de quinze minutos para explanar sobre o assunto pré-determinado e os 

vereadores terão mais quinze minutos para questionamentos, conforme artigo 206 do Regimento 

Interno da Casa. Após a tribuna popular passou-se aos informes e agradecimentos e após o presidente 

solicitou que o primeiro secretário realizasse a leitura das matérias que deram entrada na sessão 

ordinária de hoje. Nessa sessão deram entrada: Projetos de Lei do Executivo nº 095, 096, 097 e 

098/2019. Requerimentos nº 032, 033, 034, 035 e 036 /2019. Indicações nº 040 e 041/2019. Moção 

de Apoio à Corsan. Ofício do Executivo nº 438/2019. 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 nº 032/2019. Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se 

manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação o Requerimento nº 033/2019. Vereadores 

favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em 

votação o Requerimento nº 034/2019. Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se 



manifestem. Aprovado por unanimidade. Em votação o Requerimento nº 035/2019. Vereadores 

favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em 

discussão o Projeto de Lei do Executivo nº 092/2019 que pretende autorização legislativa para criar 

a Gratificação Variável de Qualidade GVQ, para o ano de 2019, vinculada ao Programa de Melhoria 

de Acesso e Qualidade de Atenção Básica PMAQ. Colocada a palavra à disposição a mesma foi 

solicitada pelo vereador Paulo César Lângaro que fez suas explanações, posicionou-se favorável ao 

projeto em discussão. Colocada a palavra à disposição mais nenhum vereador desejou fazer uso da 

mesma. Colocada em votação o projeto de Lei do Executivo nº 092/2019. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em discussão o 

Projeto de Lei do Executivo nº 096/2019 que pretende autorização legislativa para contratar 

profissional em área deficitária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, 

junto a Secretaria Municipal de Educação Desporto e Cultura. O presidente passou a presidência ao 

vice-presidente e solicitou o uso da palavra. O vice-presidente assumiu os trabalhos e concedeu a 

palavra ao vereador Altamir Galvão Waltrich que explanou sobre as matérias, posicionou-se 

favorável aos mesmos e solicitou o apoio dos demais vereadores. Colocada a palavra à disposição a 

mesma foi solicitada pelo vereador Diego de Oliveira que fez suas explanações sobre o projeto em 

discussão. Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador Gilberto Scariot que 

fez suas explanações sobre o sobre o projeto em discussão e posicionou-se favorável ao mesmo. 

Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador Paulo César Lângaro que fez 

suas explanações sobre o projeto em discussão e posicionou-se favorável ao projeto. Colocada a 

palavra à disposição, mais nenhum vereador desejou fazer uso da mesma. O vice-presidente Volmir 

Danelli fez suas explanações sobre a matéria em votação e posicionou-se favorável à ela devolvendo, 

posteriormente, a presidência. O presidente Altamir reassumiu os trabalhos. Colocado em votação o 

projeto de Lei do Executivo nº 096/2019. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários 

se manifestem. Aprovado por unanimidade.  Em discussão a Indicação nº 032/2019 de autoria do 

Vereador Paulo Langaro da Bancada do PDT com o apoio dos demais vereadores Rodinei Bruel, 

Gilberto Scariot e Carlos Eduardo de Oliveira da Bancada de Oposição, no uso de suas legais e 

regimentais atribuições, Sugerem que o Poder Executivo Municipal, através do Departamento 

responsável estude a viabilidade de usar parte da área verde próximo ao Condomínio Ana Paula 



localizado no loteamento Cohasa para a instalação de uma praça de lazer que virá beneficiar todos os 

moradores próximos dessa localidade. Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo 

vereador Paulo Cesar Langaro que explanou sobre a indicação de sua autoria e solicitou o apoio dos 

demais vereadores. Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador Volmir 

Danelli que fez suas explanações sobre a indicação em discussão. Colocada a palavra à disposição a 

mesma foi solicitada pelo vereador Celso Piffer que explanou sobre a indicação em discussão. 

Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador Gilberto Scariot que explanou 

sobre a indicação em discussão. Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador 

Diego de Oliveira que explanou sobre a indicação em discussão. Colocada a palavra à disposição a 

mesma foi solicitada novamente pelo vereador Volmir Danelli que explanou sobre a indicação, bem 

como sobre emendas parlamentares. Colocada a palavra à disposição mais nenhum vereador desejou 

fazer uso da mesma. Colocada em votação a indicação nº 032/2019. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Em discussão a 

Indicação nº 033/2019 de autoria do Vereador Paulo Langaro da Bancada do PDT com o apoio dos 

demais vereadores Rodinei Bruel, Gilberto Scariot e Carlos Eduardo de Oliveira da Bancada de 

Oposição, no uso de suas legais e regimentais atribuições, sugerem que o Poder Executivo Municipal, 

através do Departamento responsável estude a viabilidade de construir uma parada de ônibus com 

abrigo na Rua Cel. Gervásio esquina com a Rua Pedro José Sitta próximo ao Bairro Treze de Maio. 

Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador Carlos Eduardo de Oliveira que 

explanou sobre a indicação. Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador 

Paulo César Lângaro que fez suas explanações sobre a indicação de sua autoria e solicitou o apoio 

dos demais vereadores. Colocada a palavra à disposição mais nenhum vereador desejou fazer uso da 

mesma. Colocada em votação a indicação nº 033/2019. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Em discussão a Indicação nº 037/2019 

de autoria do Vereador Pedro Ramos do PT no uso de suas legais e regimentais atribuições vem 

perante vossa Excelência e seus nobres pares, sugere que o Poder Executivo Municipal, através do 

Departamento responsável que estude a viabilidade de conceder ajuda de custos à todos os bombeiros 

voluntários da operacional, essa ajuda seria para cobrir gastos como combustível, telefone e outros 

custos, não se tratando de remuneração. Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo 



vereador Pedro Ramos que explanou sobre a indicação de sua autoria e solicitou o apoio dos demais 

vereadores. Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador Hugo Dalposso que 

fez suas explanações sobre a indicação em discussão. Colocada a palavra à disposição a mesma foi 

solicitada pelo vereador Paulo César Lângaro que explanou sobre a indicação em discussão. Colocada 

a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador Diego de Oliveira que explanou sobre a 

indicação em discussão. Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador Volmir 

Danelli que explanou sobre a indicação em discussão. Colocada a palavra à disposição a mesma foi 

solicitada novamente pelo vereador Celso Piffer que explanou sobre a indicação. Colocada a palavra 

à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador Pedro Ramos em nome da liderança, o qual 

complementou a sua explanação. Colocada em votação a indicação nº 037/2019. Vereadores 

favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Em 

discussão a Indicação nº 039/2019 de autoria do Vereador Paulo César Lângaro da Bancada do PDT 

com o apoio dos vereadores Gilberto Scariot e Carlos Eduardo de Oliveira da Bancada do PSB e 

Pedro Ramos da Bancada do PT, no uso de suas legais e regimentais atribuições, sugere ao Poder 

Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação, que estude a viabilidade de pagar de forma 

integral o vale alimentação, aos professores da rede municipal de ensino, que desempenham suas 

atividades docentes com carga horária de 20 horas semanais. Colocada a palavra à disposição a 

mesma foi solicitada pelo vereador Paulo César Lângaro que explanou sobre a indicação de sua 

autoria e solicitou o apoio dos demais vereadores. O presidente passou a presidência ao vice-

presidente e solicitou o uso da palavra. O vice-presidente assumiu os trabalhos e concedeu a palavra 

ao vereador Altamir Galvão Waltrich que explanou sobre a indicação, posicionou-se favorável a 

indicação. Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador Pedro Ramos que 

fez suas explanações sobre a indicação em discussão. Colocada a palavra à disposição a mesma foi 

solicitada pelo vereador Paulo César Lângaro que explanou sobre a indicação em discussão. O vice-

presidente devolveu a presidência. O presidente Altamir reassumiu os trabalhos e colocou em votação 

a indicação de nº 039/2019. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se 

manifestem. Aprovado por unanimidade. Eram essas as matérias para a sessão de hoje. Na Sessão de 

hoje em razão da Tribuna Popular não haverá espaço para explicações pessoais. Conforme artigo 206 

parágrafo segundo do regimento interno. Conforme artigo 206 parágrafo segundo do regimento 



interno. A seguir, encerra a presente sessão e convoca os vereadores para a próxima Sessão Ordinária 

no dia 04 de novembro de dois mil e dezenove, às 20 horas, na Sala de Sessões Tancredo de Almeida 

Neves. De acordo com a Resolução nº 006/07 consta nos arquivos da Câmara a gravação da Sessão 

em áudio. Nada mais a constar, encerro a presente Ata.  

 

 

Altamir Galvão Waltrich   Daniel Kadini 

           Presidente                 1º Secretário 

 

 


