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ATA NO 2406- Sessao Ordin各ria - 27 de dezembro de 2021.

No dia 27 do mes de dezembro de dois mil e vinte e un, ds dezoito horas, na Sala de

Sess6es Zalmair Jofo Roier (Alemあ), localizada nas dependencias do Centro Cu血Lral

Jose Maria Vigo da Silveira, na Rua Coronel Gervdsio nO 500, eStiveram reunidos em

Sess各o Ordin紅ia, OS Vereadores que comp6em o Poder Legislativo, SOb a Presidencia

do Vereador Carlos Eduardo de Oliveira (PSB), Deberton Fracaro (PDT), Josemar

Stefani (PDT), Adriana Bueno Artuzi (PP), Edson Luiz Dalla Costa (PP), Josue Girardi

(PP), eStavan PreSenteS ainda os vereadores: Altanir Galvfo Waltrich (MDB), Jos6
Marcos Sutil (MDB), Maeli Brmetto Cerezolli (MDB), Rafael Menegaz (MDB), Celso

Piffer (Cidadania). Em seguida submeteu a ata da Sess都o Ordindria do dia 20/12/2021 a

VOta9為O, Sendo que a c6pia da mesma esta com os Vereadores e poder各ser retificada

atrav5s de requerimento escrito encani血ado a Mesa Diretora. Vereadores favoriveis

Pemane9am COmO eStaO COntr鉦ios se manifestem. Aprovado por unanimidade. Na

Sess各o ordin各ria de hqje deram entrada as seguintes materias: O宜cio Pulveriet;

Requerimentos nO O41 e 42/2021; PrQjeto de Lei nO O98/2021; Indica9fb nO 135/2021.

Ordem do dia. O Vereador Josemar Stefani (PDT), SuSCitou questao de ordem

SOlicitando a elabora9肴O de una mo9為O de pesar em prol da familia do Sr. AIcides

Posser. Requerimentos: De acordo com o Art. 138　do Regimento Intemo, OS

requerimentos escritos ser各o deliberados pelo plen紅io e votados na mesma sessfb de

apresenta碑o, nfo cabendo o adiamento nem discussfo. Portanto, COIoco em vota9fb:

Requerimento nO O41/2021. O Presidente da C含mara de Vereadores Carlos Eduardo de

Oliveira, juntamente com os vereadores abaixo subscritos, em COnfomidade com o que

estabelece o artigo nO 122 e artigo nO 168 do Regimento Intemo da casa, requer a

inclus為o imediata na Ordem do dia da Sessao Ordin釦ia do dia 27 de dezembro, do

Prqieto de Lei do Executivo nO O98/2021.Vereadorers favor各veis pemane9am COmO

est為o contr鉦ios se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento nO

O42/2021. O Presidente da C含mara de Vereadores Carlos Eduardo de Oliveira,

juutanente com os vereadores abaixo subscritos, em COnfomidade com o que

estabelece o artigo nO 168 do Regimento Intemo da casa, requer a inclusao imediata na

Ordem do dia da Sess急o Ordin紅ia do dia 27 de dezembro, da Indica9肴O nO 135/21.

Vereadores favor各veis pemane9am COmO eSt各O COntrarios se manifestem. Aprovado por

unanimidade. O Presidente Carlos Eduardo de Oliveira (PSB), infomou confome foi

acordado com os demais vereadores os PrQjetos de Lei do Executivo n血IerOS O88, 089

e 90/21 ser奮o discutidos e votados em bloco. Profetos de Lei: Em discuss叙o o PrQjeto de

Lei do Executivo nO O88/2021. Altera e Acrescenta dispositivos na Lei n.O 4519 de 29 de

dezembro de 2020, que institui o Plano de Mobilidade Urbana do Municipio de

TapQjara e d各outras provid台ncias. Em discuss為o o Prqieto de Lei do Executivo nO

ei nO 4520 de 29 de dezembro de 2020,

io de TapQjara e di outras

蕎a.r〇線/

089/2021. Altera e Acrescenta dispositi

que disp5e sobre a C6digo de Obras do
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A Vereadora Adriana Bueno Artuzi (PP), PrOCedeu com a leitura da emenda. Os

Vereadores Deberton Fracaro, Edson Luiz Dalla Costa, Josemar Stefani, Adriana Bueno

Artuzi e Josu6 Girardi, COm aSSentO neSta Casa Legislativa, Vem diante do Senhor

Presidente e dos demais edis, requerer que ap6s as devidas tramita96es regimentais com

base no Art. 133, Inciso IⅡ, e Art. 135, Paragrafo Unico, do Regimento Intemo, que

Sga aPreCiada e aprovada a presente Emenda Modificativa ao PrQjeto de Lei nO

O90/202 1 , desta Camara de Vereadores, que altera a reda9各O, Seguintes temos: mOdifica

O Art. 39: A Taxa de Pemeabilidade (TP) 6 o percentual mfnimo do terreno que deve

manter-Se Peme各Vel, descoberto e nao pavimentado, COm CObertura vegetal, Para que Se

POSSa reduzir o impacto da constru9奮O naS COndi95es de drenagem urbana. O Art. 39 da

Lei nO O90/2021, do Poder Executivo, PaSSa a VlgOrar COm a Seguinte redap為o: A Taxa

de Pemeabilidade (TP) 6 o percentual m王nimo do terreno que deve manter-Se

Peme各vel, descoberto e n為o pavimentado, meSmO depois que s♀ia edificado, Para que

Se POSSa reduzir o impacto da constru9為O naS COndi96es de drenagem u血ana. O

Presidente Carlos Eduardo de Oliveira interrompeu a sess為o por alguns minutos para

que a Comissfb Geral de Pareceres analise a emenda. O Presidente da Comissao o

Vereador D6berton Fracaro infomou que a emenda ao Pr句eto ndmero O90/21 do

Executivo teve parecer favor各vel. Tendo parecer favor各vel o Presidente Carlos Eduardo

de Oliveira (PSB) coIocou a emenda juntanente com o PrQjeto em discuss奮o. A palavra

esta com senhores vereadores. Com a palavra o Vereador Deberton Fracaro (PDT).

Cunprimentou a todos. Infomou que sfo tres Prqietos que vieram do Executivo, erro

de digita9fb em una das emendas texto que versava sobre a taxa de pemeabilidade na

qual valeria com una taxa percentual de 20% da鉦ea vegetal, S6 valeria se tivesse a

taxa vegetal. Entende que na pratica traria muitas dificuldades para construir. Entao a

Parte Vegetal foi retirada, POr isso a emenda. Como mais nenImm vereador desQja fazer

uso da palavra coIoco em vota9叙o o a Emenda ao PrQjeto de Lei do Executivo nO

O89/2021. Vereadores favor各veis pemane9an COmO eSt為O COntr紅ios se manifestem.

Aprovado por unanimidade. Em discussあo Prqieto de Lei do Executivo nO O90/2021,

COm a Emenda: Altera e Acrescenta dispositivos na Lei nO 4518 de 29 de dezembro de

2020, que institui Plano Diretor do Municipio de TapQjara e d各outras provid台ncias. A

Palavra est各com senhores vereadores. Como mais nenhun vereador desQja fazer uso da

Palavra coIoco em vota9あO PrQjeto de Lei do Executivo nO O88/2021, 089/2021, COIoco

em vota9欲o o PrQjeto de Lei do Executivo nO O90/2021 com a Emenda Modificativa

Vereadores favor各veis pemane9an COmO eSt為O COntr紅ios se manifestem. Aprovado por

unanimidade. Em discuss急o o Prqjeto de Lei do Executivo nO O95/2021. Acrescenta

dispositivo na Lei n.O 4598 de 22 de novembro de 2021, que reeStrutura a Regime

Pr6prio Previdencia Social dos Servidores do Municipio de Tap匂ara e da outras

ProVidencias. A palavra est各com senhores vereadores. Com a palavra a Vereadora

Adriana Bueno Artuzi (PP). Cunprimentou a todos. Infomou que trata se de una

adequap為o e que no dia 22/1 1, atraV6s d

reestrutura o RPPS, devendo ser ade
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Noventena. Havia ficado faltando esta parte confome disp6e o art. 195, § 60 da

Constitui9為O Federal, aOnde est各sendo complementado agora atrav6s deste Prqieto de

Lei em discussfb. Com a palavra o Vereador Altamir Galv為o Waltrich do (MDB).

Cunprimentou a todos. Infomou que este PrQjeto nem deveria ter vindo se estivesse no

Original, explicou aspectos pr釦icos da noventena, na qual algunas leis s6 podem ter

Validade ap6s o prazo de 90 dias. Manifestou que a bancada 5 favorivel. Trata se apenas

de una adequa9fo para que a lei tenha validade 90 dias ap6s. Pa誼grafo que n各o tinha

na lei anterior・ Nfb pr匂udica o servidor contribuinte do RPPS. Como mais nenhun

Vereador desQja fazer uso da palavra coIoco em vota9fo o PrQjeto de Lei do Executivo

nO O95/2021.Vereadores favoriveis pemane9am COmO eStfb contr紅ios se manifestem.

Aprovado por unanimidade. Em discuss各o o PrQjeto de Lei do Executivo nO O97/2021.

Disp6e sabre a cria9各O e aS diretrizes do Prograna Creche 12 meses nas unidades de

educa9aO infantil-CreChe da rede pdblica municipal de Tap匂ara. A palavra es偽com

Senhores vereadores. Com a palavra o Vereador Edson Luiz Dalla Costa (PP). Infomou

que este Prqieto consta no plano de govemo da atual Administra確O. Novas creches, 12

meses ao ano. Tem por objetivo de que as creches n為o parem de funcionar mesmo no

Periodo de ferias. O atendimento ter各ber9紅io, atendimento psico16gico, funcionando os

12 meses do ano. Evitando assim preocupa9各O dos palS POr naO ter aOnde deixar os

制hos. P重句eto que vir各para beneficiar quem trabalha e n各o tem onde deixar os則hos.

Com a palavra o Vereador D5berton Fracaro (PDT). Destacou que na sua opini奮o trata

Se de un dos PrQjetos mais importantes deste ano. Trata se de una dificuldade que os

Pais tem para consegulr enCOntrar um lugar para deixar os創hos ou arrumar algu6m

Para tOmar COnta deles. Trabalhadores tapQjarenses sofrem com este problema

anualmente. Parabenizou a Administrap釦o por ter pensado nas pessoas. O切etivo de

Cuidar as crian9aS OS doze meses do ano. Dificuldade de consegulr aprOVeitar as ferias

em fam王lia, desta foma d皿ante aS ferias poder各ficar com os創hos em casa. Muitas

VeZeS OS Pais utilizam o d6cimo terceiro sal紅io para algu6m cuidar dos seus則hos,

dinheiro este que poderia ser utilizado no com6rcio. Na creche as crian9aS eStaraO mais

SeguraS. Com a palavra o Vereador Altamir Galv肴o Waltrich do (MDB). Destacou que

Cedo ou tarde aconteceria em TapQjara, POIS OutrOS municipios ja adotaram este

atendimento. Facilitar各para os palS que nfo tem onde deixar os seus則hos. Muitas

VeZeS OS Pais deixan os創hos com outros de seus糾hos menores os quais nfb possuem

a devida prepara9fb para cuidar deles. Manifestou se de modo favoravel. Importancia de

manter a convivencia familiar no periodo das ferias. Com a palavra o Vereador Josemar

Stefani do (PDT). Cunprimentou a todos. Manifestou se de modo favorかvel. Destacou a

importancia deste PrQjeto. Com a palavra a Vereadora Adriana Bueno Artuzi (PP).

Destacou a importancia deste P重句eto. Antiga reinvindica9奮O das familias, COm O

Prograna Creche 12 meses ira beneficiar os tapejarenses que necessitan deste

atendimento. Infomou que todas as atividades da Secretaria da Sa血de estao a

disposi9aO naS redes sociais da Prefeitura p

Com a palavra o Vereador Josu6 Girardi d
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import組cia deste Pr句eto. Ainda na 6poca de canpanha recebiam esse pedido, demanda

que vem do povo. Espa9O da lideran9a COm a Palavra o Vereador D5berton Fracaro

(PDT). Infomou que existe ddvida no pr6prio PrQjeto e que ao completar quatro anos

Sai, aS Crian9aS do ano passado e doa ano novo, neSte meio tempo, aS nOVaS Cria`ngaS a

entrar na creche serfo coIocadas a partir de fivereiro. Dificuldades que a Secretaria da

Educa9fo enfrenta, POrem POntO a POntO de cada problema est各sendo trabalhado

visando que s♀】an reSOIvidos. Durante una semana, una Semana e meia estar各fechada

a creche em virtude da desratizap登o, limpeza, buscando assim n奮o coIocar a sadde das

Crian9aS em risco. Entre o natal e o primeiro do ano. Com a palavra o Presidente Carlos

Eduardo de Oliveira (PSB). Agradeceu a todos presentes. Argunentou que trata se de

uma necessidade aqul nO Municipio de TapQjara, O ndmero de pessoas aqu vem

CreSCendo de foma acelerada. Venezuelanos e Senegaleses que aqui chegaram.

Dificuldade dos pais tem para inclusive contratar pessoas para cuidar das crian9aS.

Importante medida tomada pela Administra9為O. Muitas vezes a Administra9aO n執o

COnSegue COIocar as crian9aS naS CreChes mais pr6ximas, dificuldade para atender neste

Sentido. Como mais nenhum vereador desQja fazer uso da palavra coIoco em vota9各O O

Pr句eto de Lei do Executivo nO O97/2021. Vereadores favoraveis pemane9an COmO

estao contrむios se manifestem. Aprovado por unanimidade. O Vereador Jos6 Marcos

Sutil do (MDB), SOlicitou a elabora9為O de una mo9各O de pesar em prol da fam王lia do

Sr. AIcides Bugone. Em discussfo o Prqieto de Lei do Executivo nO O98/2021. Autoriza

O Poder Executivo a fimar parceria, atrav6s de Termo de Fomento e repassar recursos

丘nanceiros ao Corpo de Bombeiros Volunt証os de TapQjara - RS abre cr6dito especial,

inclui dispositivos no Plano Plurianual para o quadri台nio de 2022-2025 e Lei de

Diretrizes Or9ament紅ias para o exercicio de 2022. A palavra est各com senhores

Vereadores. Com a palavra o Vereador Edson Luiz Dalla Costa do (PP). Infomou que

trata se de un repasse do primeiro ao d6cimo mes a quantia de vinte e seis mil reais ao

mes, tOtalizando duzentos e sessenta mil reais. Aos dois dltimos meses a quantia de

Cmquenta mil reais, tOtalizando trezentos e sessenta mil. Funcion紅ios que a coapora嘩O

ir各coIocar ali 24 horas por dia. Fomentando assim un sal各rio digno para quem estiver

ali trabalhando 24 horas por dia. Acredita que sQja importante esse repasse para que

POSSa POSSibilitar sal各rio para que o pessoal possa atender quando for preciso. O 193 vai

Ser r細ido e direto com a popula9fo. O pronto atendimento ser各de imediato. Com a

Palavra o Vereador D6berton Fracaro do (PDT). Infomou que os bombeiros daqui de

Tap匂ara sao volunt紅ios. Por6m em situa96es que tem acontecido com certa frequ合ncia

eles precisan ter o pessoal intemo preparado para prontamente atender una eventual

emergencia. D描culdades que a corpora9為O enfrenta em raz奮o dos seus membros serem

VOlunt紅ios, O que na Pratica demanda maior tempo para a realiza9奮O de atendimentos.

Necessidade de pessoal intemo. Ser釦o contemplados com este PrQjeto sete funcion各rios,

OS quais irあse revezar para que possam realizar atendimentos diretos, ganhando assim

TapQjara vai repassar trezentos e sesvelocidade.

PaganentO destes funcionarios. Os
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mil reais p6r m台s. No qual ser各utilizado para material, meC会nica e demais despesas.

Tudo isso, PrOPOndo um s岬orte maior tendo em vista melhorias nos atendimentos. O

Secretdrio vai ficar de segunda a sexta, dois bombeiros de dia, OS quais ir為o trabalhar

12x36, reVeZando com mais dois e a noite un, tOtalizando tres durante o dia, O

Secret各rio mais dois e a noite sempre haver各un pla血onista. Beneficio que ja tenha un

funcion紅io organizando e prepanmdo as coisas em una eventual emergencia. A15m

disso, a CerteZa que O Cidad釦o saber各que quando for procurar a coapora9aO SemPre

encontrara algu5m, nfo importando o dia nem o hor紅io. O 193 vai cair diretamente aqul

no Coapo de Bombeiros. Proporcionando mais seguran9a e melhor atendimento para a

POPulapfo. Com a palavra o Vereador Rafael Menegaz do (MDB). Cunprimentou a
todos, agradeceu a presen9a do coapo de bombeiros. P]Pjeto muito bem explicado. Vai

melhorar o tempo de resposta prestado pelos bombeiros volunt各rios. Importante a

questao do vinculo tral)a皿sta e toda a legisla9aO Pertinente para que a entidade n奮o

tenha un problema futuro neste quesito. Parabenizou a institui辞O. Manifestou se de

modo favor各vel. Com a palavra a Vereadora Adriana Bueno Artuzi do (PP). Infomou

que trata se de un prQjeto que entrou nesta casa em regime de urgencia. Agradeceu ao

trabalho prestado pelo coapo de bombeiros, a maneira com a institui9為O Vem Sendo

COnduzida nestes 26 anos. Cada vez procurando ajudar mais. In血neros serv19OS

PreStados em prol da comunidade. Destacou a importancia deste olhar dado pela

Administra9fb Municipal em prol deste Prqjeto. Plano de tral)alho anexo ao prQjeto, na

qual trata se de una exigencia prevista na lei. Com a palavra o Vereador Josemar

Stefani (PDT). Agradeceu ao trわalho desempenhado pelos Bombeiros Volunt紅ios de

TapQjara. Manifestou se de modo fivorivel. Infomou que vir各una verba atraves da

Prefeitura para a aquisi9為O de un caminh為o que ser各repassado ao Corpo de Bombeiros.

Esse caninhあvai 4iudar a salvar vidas. Com a palavra a Vereadora Maeli Brmetto

Cerezo11i do (MDB). Salientou que os valores s為o trezentos e sessenta mil, Sendo 26 mil

mensais por dez meses e dois meses com a quantia de cinquenta mil reais cada. Muito

bom que havera un Secretario na qual far各a escala dos bombeiros. PrQjeto muito

importante, trabalho de preven9為O, busca, reSgate e SOCOrrO desempenhado pelos

bombeiros. Ligar no 193 0u 192 6 demorado at6 que os bombeiros sgan acionados.

Cidades Iocais que s奮o atendidas pelos bombeiros de TapQjara. Destacou a import組cia

que sQ〕a realizado un treinamento atrav5s dos bombeiros que envoIva os vereadores e

Servidores no contexto do Prqieto Vai Lucas de autoria do Vereador Celso.

Conhecimento importante em situa96es emergenciais. Com a palavra o Vereador Celso

Pi節er (Cidadania). Cunprimentou a todos. Salientou a importancia dos servi9OS

PreStados pelos bombeiros em prol da comunidade TapQjarense. Dificuldade da

CaPta9為O de recursos em prol do Coapo de Bombeiros. Taxa na conta de l雌, realiza9fo

de bingos, busca de arrecada9各O na iniciativa privada. Sあvinte e seis anos de血stdria

dos Bombeiros Volunt証os de Tapejara. Parabenizou a atual Administra9fb pelo

entendimento de mandar para esta casa

mais agilidade e tempo de resposta. Incl
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Serfb contratadas. Muitos continuar為o sendo volunt各rios. Importante tamb6m a

aquisi9各O do caminhao. Com a palavra o Vereador Josue Girardi do (PP). Infomou

ndmeros deste ano sobre os atendimentos emergenciais, busca e resgate sao 24 horas de

alerta foram seiscentos e noventa e sete atendimentos. Atendimentos de preven辞O e

COmbate a incendio 24 horas foram quarenta e nove ocorrencias. Preven96es presenciais

foram vinte atendimentos, Serv19OS eXtraOrdin誼os, abastecimento, Salvanento de

animal, COrte de紅vore, remO9fo de pengO e averlgua9為O foram cem atendimentos,

apoIO aO Sistema Municipal de Defesa Civil, Centro de Foma鈎O, Capacita9fo e

Treinamento de Bombeiros e Agentes da Defesa Civil foram dez atendimentos.

Salientou que sobre este valor Processo seletivo que sera realizado, e aquisi9為O de

materiais de prote9釦o e unifomes para os bombeiros, despesas com escrit6rio de

COntal)ilidade, laudos, SegurOS, despesas com folhas de pagamento, e despesas gerais.

Com a palavra o Vereador Jos6 Marcos Sutil do (MDB). Cunprimentou a todos.

Salientou a import紅cia desempenhada pelos Bombeiros Volunt紅ios e tamb6m este

Prqjeto e que os vereadores est執o a disposi9執o para句udar os Bombeiros. Com a palavra

O Presidente Carlos Eduardo de Oliveira (PSB). Parabenizou a Administra9aO Big e

Gipe e demais prefeitos da Regifb pelo apoio dado neste Prqjeto. Quando foi Presidente

da Acisat foram realizados bingos em prol dos bombeiros. Muitos gostam de ser

bombeiros volunt各rios pela adrenalina, POrem eXistem serv19OS intemos tais como

limpeza e manuten9為O nOS quais estes funcion鉦ios remunerados v釦o trabalhar. Ja os

VOlunt紅ios v奮o continuar cuidando da parte dos atendimentos. Parabenizou a

COrPOra9aO e Sabe das dificuldades. Como mais nenhun vereador desQja fazer uso da

Palavra coIoco em vota9都o o PrQjeto de Lei do Executivo nO O98/2021. Vereadores

favoriveis pemane9am COmO eStfb contr缶ios se manifestem. Aprovado por

unanimidade. Indica96es: Em discuss釦o a indica9fo nO 134/2021 de autoria do Vereador

Altamir Galv各o Waltrich (Professor Altamir) do MDB, COm apOio das bancadas do

MDB e Cidadania. “Sugere que a Administra9aO Municipal atrav5s das Secretarias

Municipais de Servi9OS U血anos, Educa9的, Desporto e Cultura, eStudem a viabilidade

de construir uma Pra9a nO Bairro Real, COm areaS de lazer para adultos e crian9aS

toarquinho infantil, quadra de esportes, aCademia de sadde…) para atender as familias

dos Bairros Real I e II, Treze de Maio e imedia96es”. A palavra est各com senhores

Vereadores. Com a palavra o Vereador Altamir Galv為o Waltrich do (MDB). Esta

indica9為O foi feita para que a municipalidade estude a viabilidade da constru9為O de una

PraCinha no Bairro Real, COm紅eas de lazer tanto para crian9aS quantO Para adultos,

assim atendendo as fam王lias daquela regiあe imedia96es. Existencia de紅ea pdblica

Pr6xima do CRAS e que poder各ser construida una pra9a. Bairro com mais de dez anos

de exist合ncia, POSSui pavimenta9急O, eSCOla. Importante este espa9O de lazer, falta un

PrQjeto e recurso destinado para isto. Local de lazer e encontro da familia, fun9奮O SOCial,

eco16gica e psico16gica que as pra9aS POSSuem, POdendo assim inclusive evitar

PrOblemas de sadde. Como mais nenhun vereador desQja fazer uso da palavra coIoco

a Indica9急O nO134/2021. Vereadores favor各veis
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COntr紅ios se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em discussfo a indica9急O nO

135/2021 de autoria do Vereador D6berton Fracaro do PDT. ``Sugere ao Poder

Executivo, atraV6s a Secretaria de Educa9奮O, Desporto e Cultura, que a Pr6xima

Competi9急O de Futsal do municipio sQja denominada Ta9a Joel de Lima Portes, e que a

Pr6xima Competi辞O municipal de Futebol de Campo sQja chamada de Ta9a Odair de

Paula (Gringo)”. A palavra est各com senhores vereadores. Com a palavra o Vereador

Deberton Fracaro (PDT). Infomou que o Joel de Lima Portes foi un dos melhores da

hist6ria de Tap匂ara, SemPre enVOIvido com餌ebol e餌sal e tamb6m o Gringo sempre

Participavan de tudo. O Gringo conduzia a escolinha das meninas, SemPre treinando

times. S各o pessoas muito queridas por todos. O Gringo faleceu durante una partida de

餌ebol, Saiu da quadra com o tfulo de canpefb e faleceu poucos metros do Iocal

enquanto fazia un lanche. Destacou que teve anos de conviv台ncia com o Gringo e com

O Joel. Trata se de una bonita homenagem que certamente os amantes do esporte v為o

gostar. Com a palavra a Vereadora Adriana Bueno Artuzi do (PP). Infomou que o Joel

foi uma pessoa muito importante no esporte tapejarense e que deve a opo血midade de

tral)alhar com ele. Quanto ao Gringo ele foi o principal promotor do餌ebol feminino no

municipio de TapQjara. Ambos partiran, maS deixaran=m legado e nada melhor que

S句am lembrados como una foma de gratidao. Com a palavra o Vereador Altanir

Galv奮o Wal正ch do (MDB). Parabenizou o Vereador Deberton pela sugestao. Duas

PeSSOaS que nOS deixaran cedo e foram muito g血IanteS nO futebol. Sugeriu que o Aberto

de Ver釦o possa se chamar Joel de Lima Portes e o tradicional canpeonato de futeboI se

for pemitido seja em homenagem ao grmgO. Outra sugestao tamb6m a possibilidade de

COIocar o nome de un dos dois no novo gin各sio do Bairro Real da Escola Mariele.

Sugeriu un oficio que s♀)a enCaminhado para a Administra9為O COm eSta SugeSt着O dos

nomes. Com a palavra o Vereador JosuさGirardi do (PP). Parabenizou A Indica確O do

Vereador Deberton Fracaro e que o Prefeito Big atuou junto com eles, em JOgOS de

餌sal e futebol de canpo. Uma homenagem muito importante. Manifestou se de modo

favor各vel. Com a palavra o Vereador Celso Piifer do (Cidadania). Salientou que o Joel e

O Gringo muito contribuiran com o esporte em Tapejara e que inclusive conviveu com

OS dois. Infomou que o Gringo em 1995, COm O S為o Paulo conquistou titulo Municipal,

na qual ele foi o principal atleta. O Joel em sua opini奮o foi o mais hal)ilidoso daqui de

Tapejara. Com a palavra o Vereador Jos6 Marcos Sutil (MDB). Infomou que tambem

COnViveu com o Gringo e o Joel, tendo a oportunidade em muitas vezes de jogar

Partidas de餌eboI com eles. Com a palavra o Presidente Carlos Eduardo de Oliveira

(PSB). Infomou que o Gringo faleceu em decorr合ncia de un enfa加e e o Joel pelo

Covid. O Gringo foi um grande incentivador do esporte, inclusive ele havia jogado

COntra O Intemacional quando defendeu o Ypiranga de Erechim. Muito o Joel tamb6m

fez em prol do esporte. Parabenizou a Indicap奮o. Como mais nenhun vereador desQja

fazer uso da palavra coloco em vota9fo a Indica9為O nO135/2021.Vereadores favoriveis

Pemane9an COmO eSt奮O COntr鉦ios se manifestem. Aprovado por unanimidade.

Confom準delibera96es anteriores a esta sessao ficam constituidas as Comiss6es
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Pemanentes previstas no artigo nO 56, I do Regimento Intemo, Para O anO de 2022.

Ficaram assim constitu王das as comiss5es: ComissあGeral de Pareceres: Presidente:

Vereador D6berton Fracaro. Relator: Vereadora Adriana Bueno Artuzi. Secret証'io:

Vereador Altamir Galvfo Waltrich. Comissあde finan9aS e Or9ame血O: Presidente:

Vereador Josue Girardi. Relator: Vereador Josemar Stefani. Secret鉦io: Vereador

Rafael Menegaz. Comissao de Sande, Educa9fo e DesenvoIvimento Econ∂mico:

Presidente: Vereador Celso Piifer. Relator: Vereador Edson Luiz Dalla Costa,

Secret各rio: Vereadora Maeli Brmetto Cerezolli. CoIoco em vota碕O a COmPOSi9fo das

tres Comiss5es Pemanentes previstas no artigo nO 56, I do Regimento Intemo, Para O

ano de 2022: Vereadores favor各veis pemane9am COmO eSt着O COntrarios se manifestem.

Aprovado por unanimidade. Confome atribui96es que me conferem o Regimento

Intemo e pelas delibera96es anteriores a esta sessao fican constituidas as liderangas

Para O anO de 2022: O lider de bancada do PSB ser各Carlos Eduardo de Oliveira; O lider

de bancada do PDT ser各D6berton Fracaro; O l王der de bancada do PP ser各Edson Luiz

Dalla Costa; O lfder de bancada do Cidadania sera Celso Femandes de Oliveira; O l王der

de bancada do MDB sera Rafael Menegaz; O lider de Govemo ser各Josue Girardi; O

lider de Oposi9奮O Ser各Maeli Brmetto Cerezo11i. CoIoco em vota確O a COnStitui9fb das

lideran9aS desta casa para o ano de 2022: Vereadores favor各veis pemane9am COmO

est為o contr各rios se manifestem. Aprovado por unanimidade. O Presidente Carlos

Eduardo de Oliveira (PSB) concedeu dois minutos para os represe加antes das chapas

realizassem um breve disc皿SO SObre o porqu台quer ser o Presidente desta casa no

Pr6ximo ano. O Presidente Carlos Eduardo (PSB). Como representante da chapa OOl

realizou a sua explana9fo. Em seguida a Vereadora Maeli Brmetto Cerezoli do (MDB),

representaute da chapa OO2 realizou a sua explana辞O. Em cunprimento ao disposto no

artigo 34, § 1O, § 2O, § 3O, § 4O e § 5O, e a.南go 35, T王tulo IⅡ, Capitulo I, Observando, nO

que couber, O disposto no Cap王tulo V, do T妬ulo I, do Regimento Intemo desta Casa,

realizaremos a elei9各O da Mesa Diretora para o ano de 2022: Foran apresentadas duas

Chapas, Sendo: Chapa OOl: Presidente: Vereador (PSB) Carlos Eduardo de Oliveira,

Vice-Presidente: Vereador (PDT) D6berton Fracaro, 1O Secret紅io: Vereadora

(Progressista) Adriana Bueno Art雌i, 2O Secret紅io: Vereador (Progressista) Edson Luiz

Dalla Costa. E chapa OO2: Presidente: Vereadora (MDB) Maeli Brmetto Cerezoli, Vice-

Presidente: Vereador (MDB) Rafael Menegaz, 1O Secret各rio: Vereador (MDB) Altamir

Galvao Waltrich, 2O Secret如io: Vereador (MDB) Jos6 Marcos Sutil. Confome artigo

Art. 13, § 2O do Regimento Intemo: A elei鐘O Sera feita atrav6s de escrutfnio direto, em

Cedula血1ica言mpressa ou manuscrita, POr Chapa completa; e COnfome o § 3O As

C5dulas de vota9為O Ser為O COIocadas em sobrecartas rubricadas pelo Presidente e pelo

Secret紅io e fomecidas aos Vereadores, na medida em que forem sendo chamados,

deverao deposita-1as em una exposta no recinto. Lembrando que confome § 4O, do

artigo 13, do Regimento Intemo: Ser各considerado nulo o voto contido em sobrecarta

n各o rubricada ou em c6dula que tome poss王vel a identifica9為O do votante. Confome

artigo 」舘t. 13, §5O: A apura9為O Ser各feita por dois escrutinadores, PertenCenteS a
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bancadas diferentes e acompanhadas por fiscais designados pelas chapas concorrentes, e

que j各foram previamente indicados, POrtantO, nOmeio os escrutinadores os vereadores‥

Altamir Galv叙o Waltrich do (MDB) e Deberton Fracaro do (PDT), Sendo que os宜scais

nomeados pelas bancadas dever奮o acompanhar a apura9各O. Vereadora Adriana Bueno

Artuzi do (PP) e Vereador Rafael Menegaz do (MDB). O Presidente Carlos Eduardo de

Oliveira interrompeu a sess奮o por dois minutos para que s?]a realizada a elei9各O da

Mesa Diretora para o exercicio de 2022. Realizada a elei9fo a chapa de NO OOI obteve

O6 votos e a chapa OO2 obteve O5 votos. Confome art. 13, § 60 do Regimento Intemo

PrOClamo eleita a chapa que obteve a maioria dos votos, Sendo a chapa de n血1erO OOl,

Sendo composta pelo Presidente: Vereador (PSB) Carlos Eduardo de Oliveira, Vice-

Presidente: Vereador (PDT) D5berton Fracaro, 1O Secret各rio: Vereadora (Progressista)

Adriana Bueno Artuzi, 2O Secret紅io: Vereador (Progressista) Edson Luiz Dalla Costa.

Confome estal)elece o § 5, do artigo 34, do Regimento Intemo desta casa, a POSSe dos

eleitos ocorrer各automaticanente a partir de lO de janeiro do ano de 2022. De acordo

COm O PreVisto no Titulo IV, Capitulo H, Se9aO V, fica assim constituida a Comissao

Representativa para o exerc土cio de 2022. Presidente Carlos Eduardo de Oliveira (§lO

art.8 1 ) Vereador D6berton Fracaro, Vereadora Adriana Bueno Artuzi, Vereador Altamir

Galv奮o Waltrich, Vereador Celso Piffer. CoIoco em vota9着O a COnStitui9奮O da Comiss為o

Representativa para o exerc王cio de 2022. Vereadores favor各veis pemane9an COmO

estfb contr紅ios se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao espa9O

destinado ds Explica96es Pessoais, Onde cada vereador ter各o tempo regimental de cinco

minutos para expor assuntos de seu interesse. Pela ordem, O PrlmelrO a fazer uso da

Palavra 6 o Vereador: Celso Pi節er, D5berton Fracaro, Jos6 Marcos Sutil, Josemar

Stefani, Rafael Menegaz, Edson Luiz Dalla Costa, Maeli Brmetto Cerezoli, Adriana

Bueno Artuzi, Altanir Galv奮o Waltrich, Josue Girardi e Carlos Eduardo de Oliveira.

Eram essas as mat5rias a serem discutidas na Sess着o Ordin缶ia de hqie. Encerro a

PreSente Sessfo e convoco os Senhores Vereadores para pr6xima Sessfo Ordin鉦ia do

ano que se realizar各no dia O7/02/2022, aS 20 horas. Tenham todos una boa noite e una

6tima semana. De acordo com a Resolu9為O nO OO6/07 consta nos arquivos da Camara a

grava9為O da Sess奮o em audio. Nada mais a constar, enCerrO a PreSente Ata.
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C idadani a Bancada do MDB.
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