
ATA Nº 2340 – Sessão Ordinária – 13 de julho de 2020. 

 

Aos treze dias do mês julho de dois mil e vinte, às dezenove horas e trinta minutos, 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 Vice-Presidente 

Daniel Kadini (MDB), estavam presentes ainda os vereadores: Altamir Galvão Waltrich (MDB), 

Paulo Cesar Langaro (PDT), Valdomiro Venâncio (PSDB), Rafael Menegaz (MDB), Carlos 

Eduardo de Oliveira (PSB), Celso Fernandes de Oliveira (CIDADANIA), Rodinei Bruel (PDT) e 

Maeli Caroline Brunetto Cerezoli (MDB). Ausentes vereadores Volmir Danelli (MDB) e Gilberto 

Scariot (PSB). Instantes antes de a sessão ordinária iniciar foi prestada uma homenagem para a 

família do Vereador Zalmair Roier in memoriam. O Vice Presidente Daniel Kadini iniciou a sessão 

informando que conduzirá a sessão em virtude de que o Presidente Volmir Danelli encontra-se 

impossibilitado de comparecer por motivo de doença na família. O Presidente saudou a todas as 

pessoas presentes e declarou aberta a sessão. 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. Colocada em votação a ata a mesma foi aprovada por unanimidade. 

Na Sessão ordinária de hoje deram entrada as seguintes matérias: Projetos de Lei do Executivo nº 

041, 042 e 043/2020. Indicação nº 023/2020; Pedidos de Informações nºs 012 e 013/2020; Projeto 

de Decreto do Poder Legislativo nº 001/2020; Ofício do Poder Executivo nº 294/2020; Ofício do 

Poder Executivo nº 299/2020. O presidente solicitou que o primeiro secretário realizasse a leitura 

das matérias. Em seguida o presidente Daniel agradeceu o entendimento em incluir o Projeto de Lei 

do Executivo nº 041/2020 em regime de urgência na ordem do dia desta sessão. Ordem do dia: 

neste momento o vereador Celso Piffer solicitou questão de ordem para que seja primeiramente 

votado o Projeto de Decreto do Legislativo nº 001/2020 em razão de que a família do vereador 

falecido Zalmair Roier pudesse prestigiar. O entendimento de todos os vereadores foi favorável à 

esta mudança na ordem da pauta. Em discussão Projeto de Decreto do Legislativo nº 001/2020 

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”. Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo 

vereador Celso Piffer que referiu que o projeto de decreto foi apoiado e assinado por todos os 

vereadores, a importância de se fazer essa troca de nome em homenagem ao vereador que esteve 

por várias legislaturas no poder legislativo e em razão da sua luta em prol da comunidade. Colocada 

a palavra novamente à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador Paulo Cesar Langaro que 

fez suas explanações enaltecendo as boas lembranças do vereador Zalmair Roier. Colocada a 

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

explanações favoráveis ao Projeto de Decreto do Legislativo. Colocada a palavra à disposição a 

mesma foi solicitada pelo vereador Rodinei Bruel que explanou sobre a importância dessa 



homenagem através deste decreto legislativo. Colocada a palavra à disposição a mesma foi 

solicitada pelo vereador Altamir Galvão Waltrich que fez suas colocações sobre a homenagem que 

é prestada e posicionou-se favorável. Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada em 

nome da liderança da bancada pelo vereador Celso Piffer que complementou suas explanações. 

Colocada a palavra à disposição mais nenhum vereador desejou fazer uso da mesma. Colocado em 

votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2020. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. 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. Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador 

Altamir Galvão Waltrich que fez suas explanações, posicionou-se favorável ao mesmo e solicitou o 

apoio dos demais vereadores. Colocada a palavra novamente à disposição a mesma foi solicitada 

pelo vereador Rodinei Bruel que fez suas explanações sobre o projeto em discussão e posicionou-se 

favorável ao mesmo. Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador Rafael 

Menegaz que fez suas explanações e posicionou-se favorável ao projeto em discussão. Colocada a 

palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador Valdomiro Venâncio que fez suas 

explanações e posicionou-se favorável ao projeto em discussão. Colocada a palavra à disposição 

mais nenhum vereador desejou fazer uso da mesma. Colocado em votação o Projeto de Lei do 

Executivo nº 041/2020. Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. 

Aprovado por unanimidade. 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. Colocada a palavra à disposição a 

mesma foi solicitada pelo vereador Paulo Cesar Langaro autor da indicação que fez suas 

explanações referentes a indicação que é uma reivindicação da população que inclusive realizou um 

abaixo assinado com esta demanda. Solicitou o apoio dos demais vereadores. Colocada a palavra à 

disposição a mesma foi solicitada pelo vereador Carlos Eduardo de Oliveira que fez suas 

explanações sobre a indicação em discussão, posicionou-se favorável à mesma. Colocada a palavra 

à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador Rafael Menegaz que fez suas considerações sobre 

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

Rodinei Bruel que fez suas considerações e posicionou-se favorável à indicação em discussão. 

Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada em nome da liderança da bancada pelo 

vereador Carlos Eduardo que complementou suas explanações. Colocada a palavra à disposição a 

mesma foi solicitada pelo vereador Celso Piffer que fez suas explanações sobre a indicação em 

discussão. Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo vereador Rodinei Bruel em 

nome da liderança da oposição que complementou suas explanações. Colocada a palavra à 

disposição a mesma foi solicitada pelo vereador Paulo Cesar Langaro que em nome da liderança da 

bancada para complementar suas explanações. Colocada a palavra à disposição a mesma foi 

solicitada pelo vereador Celso Piffer que complementou suas explanações. Colocada a palavra à 

disposição mais nenhum vereador desejou fazer uso da mesma. Colocado em votação a indicação nº 

021/2020. Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se manifestem. Aprovada por 

unanimidade. 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. Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo 

vereador Paulo Langaro autor da indicação que fez a explanação da indicação e solicitou o apoio 

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

Altamir Galvão Waltrich que fez suas explanações, informou sobre a Lei Complementar 

nº173/2020 que proíbe qualquer tipo de aumento, gratificação ou auxilio aos servidores públicos 

nas três esferas, devido ao Covid-19. Colocada a palavra novamente à disposição a mesma foi 

solicitada pelo vereador Rodinei Bruel que fez suas explanações sobre a indicação em discussão e 

posicionou-se favorável à mesma. Colocada a palavra à disposição a mesma foi solicitada pelo 

vereador Paulo Langaro em nome da liderança da bancada para complementar suas explanações. 

Colocada a palavra à disposição mais nenhum vereador desejou fazer uso da mesma.  Colocado em 

votação a indicação nº 022/2020. Vereadores favoráveis permaneçam como estão contrários se 

manifestem. Aprovada por unanimidade. Eram essas as matérias a serem discutidas na sessão 

ordinária de hoje. Passamos ao espaço destinado às explicações pessoais, onde cada vereador terá o 

tempo regimental de cinco minutos para expor assuntos de seu interesse. Fizeram uso da palavra os 

Vereadores: Valdomiro Venâncio, Altamir Galvão Waltrich, Carlos Eduardo de Oliveira, Celso 

Fernandes de Oliveira, Rafael Menegaz, Maeli Brunetto Cerezoli, Paulo Cesar Langaro, Rodinei 

Bruel e Daniel Kadini. A seguir, encerra a presente sessão e convoca os vereadores para a próxima 

Sessão Ordinária no dia 03 de agosto de dois mil e vinte, às 19h e 30 min., 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.    

 

 

Volmir Danelli                     Altamir Galvão Waltrich 

                      Presidente                 1º Secretário 

 

 

 

 


