ATA N° 2676/2018
Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, nas dependências do Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Sarandi, reuniram-se
para a SESSÃO ORDINÁRIA, com início às dezoito horas, os Senhores vereadores: OCLIDES BARBIERO, NORMA SCHU EWERLING, AIRTON ORTIZ e PAULO JOSÉ COLETT do PP – Partido Progressista; DENISE GELAIN, WILMAR
JOSÉ DE AZEREDO, ERNI MACIEL DA SILVA e RUDIMAR SIGNOR do PDT –
Partido Democrático Trabalhista; CLAUDINOR ALBERTO LORINI, do partido
dos Trabalhadores, ALEX ANTÔNIO RODRIGUES da REDE – Sustentabilidade;
EDSON TADEU CEZIMBRA do MDB – Movimento Democrático Brasileiro; O
PRESIDENTE DO LEGISLATIVO AIRTON ORTIZ convida o Vereador Oclides Barbiero para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. O Assessor de imprensa
Lori Luiz Vargas de Oliveira para fazer a leitura da matéria específica. Ofício circular. PUUABS/2018. Moção: n° 004/2018. Pedido de informação: n° 029/2018.
Projeto de lei municipal: n° 033/2018, n° 034/2018. ATA N° 2671/2018. Aprovada
por unanimidade. O Assessor de Imprensa leu os pareceres das comissões nos
quais constam em anexo aos Projetos de Leis do Legislativo n° 023/2018, n°
024/2018, n° 025/2018, n° 026/2018, n° 027/2018. Não havendo discussão o
Presidente do Legislativo Airton Oriz colocou em votação. Projetos de Leis do
Legislativo n° 023/2018, n° 024/2018, n° 025/2018, n° 026/2018, n° 027/2018
Aprovados por unanimidade. Antes da leitura dos pareceres do Projeto de lei
municipal n° 036/2018, o Presidente do Legislativo Airton Ortiz parabenizou os
onze Vereadores, e disse que o Projeto só foi possível graças ao trabalho e
economia do Legislativo. O Assessor de Imprensa leu os pareceres das comissões
nos quais constam em anexo ao Projeto de lei municipal n° 036/2018. O
Presidente do Legislativo Airton Ortiz colocou em discussão e após votação. O
Vereador Wilmar José de Azeredo falou que certamente os onze Vereadores

gostariam que pudesse ser alcançado um valor ainda maior para as famílias que
perderam tudo, suas casas, galpões. Quando se reuniram com o Prefeito municipal
Leonir Cardozo e o Vice Prefeito Glauber Kunzler, propuseram que a Câmara de
Vereadores estaria disposta a abrir mão de duzentos mil reais para que pudesse ser
socorrido com um valor maior as famílias que perderam de 80 a 100% e os que
perderam menos que isso da totalidade de seus bens. O Prefeito municipal Leonir
Cardozo e o Vice Glauber Kunzler entenderam o valor de cinco mil reais para quem
perdeu de 80 a 100% e quem teve um dano entre 50 a 80% ganharia um valor de
dois mil reais. Falou que entende as dificuldades que passa o município, mas
também segundo o Prefeito Leonir Cardozo estão vendo outras vias para conseguir
mais recursos para poder ajudar ainda mais. O valor de sessenta e três mil é uma
economia de todos os Vereadores do Legislativo, e quando o Presidente do PDT
João Roberto Piaia convocou a bancada do PDT junto com o Presidente do
Legislativo Airton Ortiz e com a mesa diretora, agradece ao Prefeito municipal
Leonir Cardozo e o Vice Glauber Kunzler que prontamente os recebeu para que
pudesse descer o Projeto, feito a toque de caixa. Parabenizou também o
Departamento jurídico e a Câmara de Vereadores. Falou que é oposição mas
entende e reconhece quando há um chamamento para que todos trabalhem juntos
quando for para favorecer a população. O Presidente do Legislativo Airton Ortiz
falou que o Vereador Wilmar José de Azeredo representou a todos com a sua
discussão. O Vereador Alex Rodrigues por ser um dos atingidos se abteve da
votação. Projeto de lei municipal n° 036/2018 Aprovado pela maioria dos
Vereadores. O Vereador Edson Tadeu Cezimbra pediu a palavra para declaração
de voto. Falou que, como disse o Vereador Wilmar José de Azeredo, todos os
Vereadores e toda a população de Sarandi é solidária a essas pessoas que foram
atingidas de uma forma horrível pelo tornado, inclusive o Vereador Alex Rodrigues
que foi uma das vítimas. Esteve no local olhando, falou que realmente é muito triste,
mas graças a Deus, exceto uma pessoa que acabou perdendo a vida, os demais

atingidos tiveram apenas danos materiais. Disse, ainda, que é triste para a família
que perdeu um ente querido em razão do tornado. Parabenizou o Legislativo e o
Executivo, e que devem ajudar da melhor forma possível. Conforme falou o
Vereador Wilmar José de Azeredo é uma pena não ser um valor maior, em
conversa com o Presidente do Legislativo Airton Ortiz pensaram em repassar
mais valores, mas devido as impossibilidades legais, no momento está sendo
alcançado esse valor, acha pouco mas vai ajudar as famílias que foram atingidas. O
Vereador Alex Rodrigues agradeceu aos colegas pelo apoio no Projeto, agradeceu
o apoio que o Legislativo tem dado e a ajuda a todos os atingidos. Agradece a Deus
por ter acontecido no interior, porque se tivesse acontecido dentro da cidade
haveriam muitos óbitos. Contou que a experiência de passar por vento de mais de
trezentos km é algo que não deseja para ninguém. Mesmo tendo quatrocentas
famílias que quebrou o coberto de suas casas, trinta famílias atingidas pelo vento e
suas residências destruídas mesmo assim agradece a Deus, porque se acontecesse
na área urbana seria um verdadeiro desastre dentro da cidade de Sarandi. Falou
que não convida ninguém para cruzar e ver os lugares atingidos, quando se vê uma
situação assim, muitas vezes as pessoas brigam por tão pouca coisa e literalmente
numa soprada de vento a vida vai, por tantas coisas pequenas que as pessoas
brigam e acabam não tendo valor algum. Agradeceu o apoio que a população está
dando, o apoio dos poderes públicos municipais, o apoio dos poderes constituídos
por todos os atingidos na cidade. A Vereadora Denise Gelain disse que a bancada
do PDT foi favorável ao Projeto, entende que poderia ser ajudado com um valor
maior, houve um entendimento no Executivo que não seria possível, parabenizou a
Câmara municipal por disponibilizar o recurso. O Executivo por prontamente pensar.
Durante a semana presenciou principalmente as equipes da Assistência social, a
Psicóloga Alana, Assistente Social Tiane e equipe de vários outros funcionários,
empenhados cadastrando as famílias, fazendo as visitas, identificando as
fragilidades, vulnerabilidades e perdas, percebeu também bastante envolvimento do

Vice Prefeito Glauber Kunzler na ação de cadastrar, ir até os locais. Falou que o
Presidente do PDT entrou em contato com o Prefeito Leonir Cardozo, chamou a
Executiva do PDT, os Vereadores, instigou, influênciou e solicitou para que o Projeto
com maior brevidade possível pudesse descer até o Legislativo para ser lido,
apreciado e votado. Falou que há um envolvimento, tanto dos entes públicos como
da sociedade em geral, quanto a solidariedade, quanto a ajuda. Como o Vereador
Edson Tadeu Cezimbra colocou para o Vereador Alex Rodrigues, ninguém
gostaria de viver uma situação dessa, momento de extremo pânico, de estresse,
uma vulnerabilidade muito grande que traz sensação de impunidade diante de uma
força da natureza tão grande, tão intensa e rápida, as famílias além de perderem os
bens materiais estão muito fragilizadas psiquicamente porque isso traz um trauma, é
um evento estressor que leva meses para passar, qualquer vento, qualquer barulho
reporta ao passado e trás novamente a cena, a ansiedade, o medo e fragilidade. Leu
uma publicação do Joel de Brito que dizia no início, ‘como o esperado’, quis dizer
que a sociedade Sarandiense ajudou como era o esperado, todos ou quase todos
estão envolvidos no processo de ajudar de alguma forma. Como o Vereador Alex
Rodrigues falou, devem agradecer por isso não ter acontecido na área urbana, o
desastre a nível de vidas seria muito maior. O Vereador Alex Rodrigues disse que
o Rogério Machado anda fazendo um trabalho espetacular. Em conjunto com o
Poder público ele merece um agradecimento especial. O Assessor de Imprensa leu
os pareceres das comissões nos quais constam em anexo ao Projeto de lei
municipal n° 035/2018. O Presidente do Legislativo Airton Ortiz agradeceu aos
líderes de bancada que cederam seu tempo para a mesa diretora no programa de
rádio. Colocou em discussão e após votação. O Vereador Claudinor Lorini pediu
pela aprovação do projeto por ser importante. Fez referência que o valor é simbólico.
Parabenizou a iniciativa do Executivo, e parabenizou também a iniciativa de toda a
população de Sarandi pelo empenho, calor humano em ajudar na construção das
casas das pessoas que perderam tudo. Solidarizou-se com a família Didomênico

que tiveram uma perda em sua família por causa do temporal. Disse que há perda
financeira,

alguns

perderam

suas

propriedades,

estruturas

físicas,

alguns

agricultores perderam sua produção e outros vários tipos de perda. Lembrou da
importância de ter políticas públicas direcionado para isso, enquanto dialogavam
sobre o Projeto, lembrou dos programas habitacionais que tinham na época do
Governo Dilma e na época do Governo Lula e que hoje não tem mais. É necessário
que o estado proteja a população e a forma de proteger é no momento. Disse que
hoje estamos no mundo vivendo um momento muito difícil onde tiraram o dinheiro de
vários programas importantes de exemplo, os programas habitacionais, seria bom se
tivesse os programas funcionando, essas famílias que perderam suas casas
sofreriam por suas perdas mas no mesmo tempo saberiam que o órgão público
poderia reconstruir suas casas através dos programas sociais. Disse para
chamarem atenção do Governo estadual e federal pela importância da retomada dos
programas habitacionais. Projeto de lei municipal n° 035/2018 Aprovado por
unanimidade. A Vereadora Denise Gelain comentou sobre a fala do Vereador
Claudinor Lorini sobre a importância das políticas públicas, dos projetos sociais e
de acolher as pessoas. Falou que nesse sentido tem um grupo de Psicólogos em
Sarandi e desde o início do ano de dois mil e dezessete a Psicóloga Consuelo
Pasqualotto Poloni vem conversando com o Secretário Gilmar Picollo no sentido de
organizar um treinamento para vários múltiplos profissionais, entre eles Assistentes
sociais, Enfermeiros, Psicólogos com relação ao treinamento de urgências e
emergências. Desde dois mil e dezessete instigando, a Psicóloga Consuelo
Pasqualotto Poloni levou até o Secretário Gilmar Picollo e em dois mil e dezoito
trouxe em off e disse que a princípio o pedido foi atendido e está sendo solicitado
palestrante, provavelmente serão os profissionais que atenderam o que aconteceu
em Santa Maria na Boate Kiss para que possam capacitar os profissionais para
saber como lidar com a parte psíquica psicológica das famílias a nível de atenção,
acolhimento e integração. O Assessor de Imprensa leu os pareceres das comissões

nos quais constam em anexo ao Projeto de lei municipal n° 028/2018. O
Presidente do Legislativo Airton Ortiz colocou em discussão e após votação. O
Vereador Wilmar José de Azeredo pediu a palavra para discussão e disse que
estavam vendo esse projeto de dotação, dessa troca de rúbrica e vai ser
contemplada a secretaria de administração, secretaria municipal da promoção
social, parte do valor dos duzentos e setenta e três mil reais também vai para a
secretaria de promoção social na manutenção de benefícios eventuais, secretaria
municipal de obras, secretaria da educação, aquisição de equipamentos para
materiais permanentes, também vai para manutenção das escolas fundamentais,
aquisição de equipamentos e manutenção também das escolas infantis e creches,
também vai para a secretaria da saúde parte desses duzentos e setenta e três mil
na manutenção básica. Lembrou que esses duzentos e setenta e três mil reais, será
uma parte suportada pela economia do Legislativo, pela gestão, parte dos valores
serão suportados pela rúbrica do Legislativo, e as demais serão suportadas já pela
secretaria municipal da educação. Deixou claro para que a população saiba o que é
que estão aprovando, o que é que estão votando, da onde está saindo o dinheiro e
para onde está indo. O Presidente do Legislativo Airton Ortiz disse que bem
lembrado pelo Vereador Wilmar José de Azeredo alguns valores mais uma vez
vale ressaltar, economia do Legislativo, trabalho dos onze Vereadores. Está sendo
repassado um valor para secretaria da saúde comprar remédios e exames para
serem distribuídos gratuitamente na comunidade, uma parte do valor está indo para
a secretaria da promoção social que já foi feita a compra de algumas cestas básicas
para serem distribuídas para pessoas carentes do município e distribuídas também
para pessoas que já foram atingidas pelo temporal não só no interior, mas também
pela chuva de pedras que aconteceu no município e também uma parte desse valor,
a saúde vai usar para pagar o conserto de uma cadeira odontológica, também uma
parte é para pagar alguns equipamentos que foram comprados para ajudar na
segurança e na prevenção de fugas do Presídio, para ajudar no trabalho dos

profissionais que trabalham no Presídio e também uma parte do valor é para pagar o
Moda Show, evento que aconteceu no município. Parabenizou cada Vereador, cada
um da maneira que faz o seu trabalho. Projeto de lei municipal n° 028/2018
Aprovado por unanimidade. O Assessor de Imprensa leu os pareceres das
comissões nos quais constam em anexo ao Projeto de lei municipal n° 013/2018.
Não havendo discussão, Projeto de lei municipal n° 013/2018 Aprovado por
unanimidade. O Assessor de Imprensa leu os pareceres das comissões nos quais
constam em anexo ao Projeto de resolução n° 002/2018 com Emenda
modificativa n° 001/2018. O Presidente do Legislativo Airton Ortiz colocou em
discussão e após votação. Emenda modificativa n° 001/2018 Aprovada por
unanimidade. O Vereador Wilmar José de Azeredo disse que votaram favorável
porque entendem que há uma necessidade de ter normas, como vão avaliar o
Servidor público do Legislativo se não tiverem uma lei. Disse que o Projeto chegou
em boa hora e não poderia passar, falou que há dois funcionários concursados que
estão no estágio probatório. Projeto de resolução n° 002/2018 com Emenda
modificativa n° 001/2018 Aprovado por unanimidade. O Presidente do
Legislativo Airton Ortiz disse que não tem costume de ir para a tribuna, mas no
Projeto de decreto do Legislativo n° 001/2018 faz questão de discutir o Projeto na
tribuna se os colegas Vereadores permitir. Em comum acordo dos líderes de
bancada a votação do Projeto de decreto n° 001/2018 será aberta. O Vice
Presidente do Legislativo Wilmar José de Azeredo assumiu os trabalhos. O
Presidente do Legislativo Airton Ortiz subiu na tribuna para discussão do Projeto.
Disse que o tribunal só aponta alguma irregularidade que tenha nas contas do
Prefeito. Em dois mil e dezessete aprovaram as contas do ex Prefeito Reinaldo
Nicola, um dos grandes e maiores Prefeitos que Sarandi já teve. Acredita que os
Vereadores são felizardos em participar da aprovação ou não das contas dos dois
melhores Prefeitos, ex Prefeito Reinaldo Nicola e ex Prefeito Paulo Kasper. O
tribunal não apontou nenhuma irregularidade nas contas do ex Prefeito Paulo

Kasper, pediu para que todos os Vereadores votem a favor das contas do ex
Prefeito. Em dois mil e dezessete pediram para que aprovassem as contas do ex
Prefeito Reinaldo Nicola, até porque nem o Nicola e nem Paulo Kasper roubaram,
então não teria o porque os Vereadores reprovar as contas de um Prefeito. Falou
que o ex Prefeito Paulo Kasper foi eleito em dois mil e doze para ganhar vinte mil
reais que era o salário do Prefeito, enfrentou uma das maiores crises do município e
cortou o salário em 50%, tirou dez mil reais do próprio salário. Reduziu o próprio
salário para não reduzir atendimentos em creches, merenda escolar, remédios,
consultas, exames, Médicos na área da saúde, construção de asfaltos, calçamentos
para não tirar investimentos do município, o ex Prefeito Paulo Kasper cortou da
própria carne. Disse que como Vereador seria injusto votar contra as contas de um
ex Prefeito que tirou do próprio salário para manter as contas do município. O
Vereador Alex Rodrigues disse que o ex Prefeito Paulo Kasper o tribunal fez um
apontamento, nesse apontamento acabou mudando a posição, mesmo que não
tivesse mudado, a posição do Vereador Alex Rodrigues como Presidente da
Comissão de finanças e orçamentos seria a mesma, seria pela aprovação das
contas do ex Prefeito Paulo Kasper. Acha muito complicado reprovar contas de um
Prefeito seja pelo que for, exceto se comprovado que colocou a mão no caixa, e
sabem que isso é praticamente impossível acontecer. O ex Prefeito Paulo Kasper foi
o cara como o Presidente do Legislativo Airton Ortiz falou, talvez alguns possam
criticar que não foi tão político, mas ele governava pelo exemplo, cada um governa
da forma que quer, o primeiro a cortar o salário foi o ex Prefeito Paulo Kasper,
segundo foi o dos Vereadores, realmente abriu mão de dez mil reais por mês, algo
que é difícil, mas era o hábito do mesmo e a forma como governou, foi a forma que
achou para cruzar por cima das dificuldades, foi a forma que ele achou para melhor
gerenciar o município, preferiu abrir mão do seu soldo para manter os serviços da
população. Por estas razões, pelo trabalho que realizou, pelo trabalho que fez, por
não ter horário para trabalhar, acha injusto como achava injusto reprovarem as

contas do ex Prefeito Reinaldo Nicola pelo excelente trabalho que fez na
comunidade, também acha injusto reprovarem as contas do ex Prefeito Paulo
Kasper pelo excelente trabalho que fez pela comunidade. O Presidente do
Legislativo Airton reassumiu os trabalhos. O Vereador Wilmar José de Azeredo
falou que quando o ex Prefeito Paulo Kasper era Prefeito, não era Vereador, mas
como é funcionário público, trabalha na Prefeitura desde dois mil e três concursado
como fiscal, trabalhando na área da arrecadação e teve a oportunidade de trabalhar
bem próximo do ex Prefeito Paulo Kasper. Lembra quando ele reduziu o próprio
salário e do seu staff. Falou sobre as falas dos Vereadores que fizeram menção ao
ex Prefeito Reinaldo Nicola que também aprovaram as contas, disse que também
participou do Governo Reinaldo Nicola e que também fez parte do seu staff quando
foi Secretário em dois mil e oito, também no Governo Reinaldo Nicola o ex Prefeito
reduziu o próprio salário e do seu staff para fazer o fechamento das contas.
Relembrou que o apontamento que houve na época do ex Prefeito Reinaldo Nicola
foi porque o mesmo pagou a insalubridade dos funcionários que não era para pagar,
tinha sido cortado e voltou a pagar porque era para reduzir o pão da mesa dos
funcionários que trabalhavam em lugares insalubres, merecedores da insalubridade,
sabiam das pessoas que estavam recebendo a insalubridade e houve o
apontamento, sabiam também que haviam muitas pessoas que queriam crucificar o
ex Prefeito Reinaldo Nicola. Sabem que quando não existe o dolo, quando não
houve a comprovação que de fato foi desviado dinheiro, que de fato se apropriou
dos erários públicos, como condenadar um homem ou uma mulher, um Prefeito ou
uma Prefeita se não há comprovação, ninguém está livre de cometer alguma falha
ou um erro, certamente sabem que o ex Prefeito Paulo Kasper também não é santo,
como ninguém é santo e todos são falhos. Falou em nome da bancada do PDT que
são favoráveis as prestações de contas do ex Prefeito Paulo Kasper, como falou os
Vereadores, como é que vão reprovar as contas de alguém que não foi provado e
muito menos talvez suspeitado que tenha se apropriado de alguma coisa. Se

tivessem visto que teria algum dolo não pediriam para votar favorável. O Vereador
Paulo José Collett disse que falar sobre a votação de uma aprovação ou rejeição
de contas de um Prefeito, quem conhece um pouco o trâmite, nenhum Prefeito na
primeira avaliação no Tribunal de contas é condenado, podem pegar qualquer
parecer inicial do Tribunal de contas, aí o Prefeito que se vira depois, arrumar
Advogado, provar que não é o que o Tribunal achou, gasta dinheiro, aí vem um
parecer do Tribunal direcionado num sistema, aí o Prefeito recorre e tem que
recorrer mesmo. Disse que o Prefeito muitas vezes paga para trabalhar e ainda
quando termina o mandato tem que ficar mais quatro, cinco, seis ou dez anos
respondendo processo junto ao Tribunal, e não é diferente também do Presidente do
Legislativo, contou que passou por isso duas vezes que foi apontado no Tribunal de
contas porque comprou um ramalhete de flores em uma Sessão Solene de
aniversário do município, onde sempre se fazia há anos e teve esse tipo de
apontamento, teve que provar mas não escapou da multa de mil e quinhentos reais.
Falou que quando vem o parecer do tribunal definitivo para o Legislativo, não tem
como modificar, se viesse as contas desaprovadas poderiam aceitar as contas do
Tribunal, assim como poderiam votar contra o parecer do Tribunal. Garante que se
pegarem o Projeto inicial, o ex Prefeito Paulo Kasper teve alguns apontamentos,
mas depois teve que provar e dizer que não era isso ou aquilo. Independente de
partido ou pessoa fica feliz quando as contas são aprovadas. O Vereador Claudinor
Lorini disse que o mínimo que esperam de um administrador público é a ética no
trabalho, ética financeira. Sobre as contas do ex Prefeito Paulo Kasper e o Vice
Volmir Grando existem regras, normas, leis, uma burocracia do tamanho do mundo
que emperra o andar de muitas coisas, se apavoram ainda que alguns
administradores públicos conseguem fraudar perante esse montão de regras e
normas que há no país. A missão de um Prefeito hoje, um administrador público, cre
que tão preocupante quanto querer fazer um bom trabalho, é conseguir finalizar o
trabalho com ética e moral. Pode ser condenado não simplesmente por uma gestão

fraudulenta, disse que os Vereadores falaram que não houve na gestão do ex
Prefeito Paulo Kasper e Vice Volmir Grando, mas pode ser condenado por uma
gestão temerária. Citou exemplo do papel de um Prefeito, quantas vezes chega no
Gabinete pessoas que precisam de ajuda, e o Prefeito sabe que precisa, conhece a
realidade, mas não tem os mecanismos para conseguir ajudar, mas se fizer sem um
par legal, com certeza pagará a conta e será condenado posterior pela sociedade,
poucos vão olhar o lado positivo do Prefeito ter ajudado, mas muitos vão
simplesmente dizer roubou que pague. Pediu pela aprovação das contas, disse que
tem enorme consideração pelo ex Vice Volmir Grando. Projeto de decreto do
Legislativo n° 001/2018 Aprovado por unanimidade. O Vereador Edson Tadeu
Cezimbra pediu a palavra para declaração de voto, e disse que a bancada do MDB
votou favorável ao decreto. Entende que a defesa, discussão feita pelos colegas
Vereadores é suficiente, como disse o Vereador Wilmar José de Azeredo, que
citou o dolo que é falado na parte penal quando é praticado o ato com intenção de
produzir um resultado. Disse que na questão administrativa o administrador, o gestor
que venha praticar um ato com o dolo vai responder, seja na área administrativa,
criminal ou até uma possível improbidade administrativa. Como falou o Vereador
Alex Rodrigues e o Vereador Paulo José Collett, conhecem o ex-Prefeito Paulo
Kasper, conhecem o caráter e a certeza que o mesmo não faria nada que fosse
caracterizado como contrário à área administrativa, pode ter tido um apontamento,
mas qualquer Prefeito está sujeito a isso, mas na parte criminal, se tivesse colocado
a mão no dinheiro, o TCE teria apontado e encaminhado ao Ministério Público. O
Vereador Oclides Barbiero agradeceu a todos os Vereadores que votaram
favorável. Disse que como trabalhou com o ex Prefeito Paulo Kasper como
Secretário, sabe o quanto o mesmo fazia de economia para poder tocar o trabalho
na administração. Falou que de dezoito anos de Vereador nunca votou contra
aprovação de contas de nenhum ex Prefeito. O Presidente do Legislativo Airton
Ortiz contou que uma vez o ex Prefeito Paulo Kasper chamou todos os Secretários

e disse aos mesmos que eles tinham a caneta na mão, o orçamento na mão, quem
administrava eram os Secretários, mas se fizessem algo errado, o ex Prefeito Paulo
Kasper disse que ia ser o primeiro a colocar os Secretários na cadeia. Deu três
minutos para explicações pessoais. O Vereador Edson Tadeu Cezimbra falou
sobre a Moção de Apoio que propuseram as bancadas do MDB e PDT e disse que a
moção foi solicitada através de uma Professora da Furg de Rio Grande, uma vez
que é um movimento que está em todo o estado do RS e estão solicitando apoio das
Câmaras de Vereadores. Disse que o Gilberto Machado, que trabalha na Rádio,
passou o contato do Vereador para a Professora, e a Professora passou o modelo
da Moção de Apoio. Disse que na Moção “Fica Espanhol”, estão acrescendo um
parágrafo ao artigo 209 (duzentos e nove) da Constiuição Estadual do Estado do Rio
Grande do Sul, e é um Projeto de autoria da Deputada Estadual Juliana Brizola, a
qual propõe garantir a obrigatoriedade do ensino da lígua enpanhola nas escolas
públicas do ensino fundamental e médio do estado. Acham importante porque o
espanhol é uma língua que é utilizada muito nos vestibulares. Falou que a Moção foi
aprovada nas Câmaras de Vereadores de Bagé, Pelotas, Jaguarão, Santa Maria,
Itaqui, Barra do Quaraí, São Sepé, Canoas, Santa Rosa, Formigueiro, São Pedro do
Sul, Erechim, Passo Fundo, Arroio Grande, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar,
Uruguaiana, Santana do Livramento, Alegrete, Lavras do Sul e Arroio dos Ratos. O
Presidente do Legislativo Airton Ortiz parabenizou a bancada do MDB e PDT e
disse que certamente a Moção será aprovada. A Vereadora Denise Gelain
endossou a fala do Vereador Edson Tadeu Cezimbra e parabenizou o mesmo pela
sensibilidade no sentido do olhar coletivo, quando pensou no Projeto do Beira
Campo pensou na Vereadora Norma Schu Ewerling, quando chegou a Moção o
Vereador procurou a Vereadora Denise Gelain e disse que era uma Moção de
autoria de uma Deputada do PDT e pediu para que a Vereadora desse uma lida para
ver se entendia e dar um parecer se era viável ou não e colocar como parceiros
propositores da Moção os Vereadores do PDT diante da autoria da Deputada com a

mesma sigla partidária, e foi o que o Vereador fez, disse que foi uma grandeza e
parabenizou o Vereador Edson Tadeu Cezimbra, os Vereadores do PDT
agradecem a sensibilidade e realmente é uma Moção importante como o Vereador
colocou, trás a Moção de que os países mais próximos do Brasil que fazem fronteira
a língua principal é espanhol. A Moção reforça a importância e porque não o
Legislativo não reforçar a emenda da Deputada. O Vereador Wilmar José de
Azeredo falou que diante dos fatos que aconteceram, a população que sofreu com
os estragos dos vendavais, agradeceu toda a população Sarandiense que está junto
pela mesma causa com solidariedade, é muito importante poder ajudar, o difícil é ser
ajudado, e vê toda a população sensibilizada ajudando. Sobre a fala do Vereador
Claudinor Lorini disse que lembrou as palavras do ex Prefeito Reinaldo Nicola que
quando estavam falando sobre o Projeto do ex Prefeito Paulo, o ex Prefeito Reinaldo
Nicola disse que o Vereador não sabia e nem imaginava o quão duro é ser
caluniado, criticado, apontado dizendo que é ladrão, dizendo que roubou, que
desviou, sendo que o que tinha feito era ajudar as pessoas, sendo que o que tinha
feito era ajudar a levar o pão de cada dia para muitos funcionários e foi apontado,
devolveu o dinheiro, parcelou, pagou sobre a insalubridade que o mesmo tava
concedendo aos funcionários do município. Disse que o Vereador Claudinor Lorini
foi feliz nas palavras quando falou que as pessoas lembram de acusar e esquecem
de agradecer tudo aquilo que ganharam, e os que acusam muitas vezes acusam
sem saber, esquecem de todas as boas obras, benefícios que trouxe durante a
gestão, mas daí ficam só falando e criticando aquilo que no fundo não era verdade.
Disse que aprova-se as contas de qualquer Prefeito de qualquer partido, porque a
pior coisa que tem é ser acusado injustamente. O Presidente do Legislativo Airton
Ortiz disse que o ex Prefeito Reinaldo Nicola tinha que pagar oitenta e nove mil e a
outra metade o Ulisses Toazza que era o ex Vice Prefeito, pagaram um valor de
insalubridade para os funcionários, não ficaram com o dinheiro, mesmo assim o
tribunal fez com devolvessem o dinheiro. Registrou que o Vereador Erni Maciel

esteve na Rádio Sarandi falando um pouco do grande trabalho que o Vereador
desempenha na comunidade. O Vereador Alex Rodrigues agradeceu os colegas
Vereadores, ao Poder plúbico municipal e disse que a Vereadora Denise Gelain
falou muito bem do Vice prefeito Glauber Kunzler que correu para frente e para trás,
Secretário João Carlos da Silva Alves que cruzou várias vezes, a equipe da
Assistência social que cruzou duas ou três vezes e agradeceu em especial a toda a
comunidade Sarandinse, representou os atingidos e disse que agradecem de
coração e somente Deus que vai recompensar e pagar. A Vereadora Norma Schu
Ewerling parabenizou a Liga de combate ao câncer e a Loja Maria João pelo evento
tradicional realizado no sábado dia 16/06 com participação de um grande número de
pessoas, desfilaram várias candidatas e todas são vitoriosas, desfilaram em um
evento para arrecadar fundos e parabenizou as candidatas escolhidas. Disse ainda
que estão arrecadando fundos para os desabrigados do temporal. O Vereador
Oclides Barbiero lembrou a população Sarandiense que está sendo muito bem
divulgado através da Rádio Sarandi a conta para depósito no Sicredi para ajudar as
famílias e toda ajuda de qualquer valor é bem vinda e muito importante. Contou que
passou nos Mendes e que da uma tristeza de ver. Disse que é muito melhor ajudar
do que ser ajudado. O Vereador Claudinor Lorini disse que em meio a tanto sufoco
vivido nos últimos dias no município de Sarandi e várias regiões do Rio Grande do
Sul a vida tem que seguir. Contou que aconteceu o Fest Vinho, parabenizou as
entidades organizadoras, Sindicato, Copafs, Prefeitura municipal, Emater e a
comunidade São Cristóvão Sobradinho que organizou o Fest vinho, um momento
onde acontece o concurso do vinho, são escolhidos os melhores vinhos do
município de Sarandi e a alimentação típica italiana. Falou que o Fest vinho é um
evento tradicional, acontece há vários anos, e é uma forma de manter a cultura viva
e uma forma de divulgar os bons vinhos produzidos no município. O Vereador
Rudimar Signor justificou sua ausência na Sessão extraordinária do dia 15/06 que
estava ajudando em uma casa atingida pelo temporal. Disse que é muito gratificante

em ajudar. Parabenizou a sociedade Sarandiense que se dedicou a ajudar e deu
apoio. Parabenizou o Fest Vinho e todos os produtores de Sarandi. O Presidente do
Legislativo Airton Ortiz contou que esteve em Porto Alegre junto com o Vereador
Alex Rodrigues, Vereador Oclides Barbiero, Secretário João Carlos da Silva
Alvez, Vice Prefeito Glauber Kunzler, Prefeito Leonir Cardozo. Na quinta-feira
junto com o Vereador Alex Rodrigues e o Prefeito municipal Leonir Cardozo
foram na Corsan, habitação, obras, fazer pedidos de poços artesianos para quatro
comunidades do município, Linha Jacutinga, Linha Mendes, Linha Zibetti e Bairro
Beira Campo. Disse que conseguem furar um dos quatro poços, e vão analisar qual
das comunidades que mais necessita que um dos poços conseguem para o
município. Na sexta-feira foi até Esteio junto com o Vereador Alex Rodrigues,
Vereador Oclides Barbiero, Vice prefeito Glauber Kunzler, o Secretário Jonka,
Jefferson
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Vereadores, Prefeitos e com os Deputados, um caminhão, uma retroescavadeira e
um trator. Contou que recebeu uma ligação do Romano que é um dos Assessores
do Deputado federal Márcio Biolchi que conseguiria mais um poço. De imediato
foram a Porto Alegre, o Presidente do Legislativo Airton Ortiz e o Jefferson
Assessor Legislativo e na terça de manhã se reuniram com o Romano e o Sandro
Boca a pedido do Deputado Márcio Biolchi e será destinado ao município mais um
poço artesiano, de quatro pedidos confirmaram dois, podendo até ser mais. Falou
que estiveram na Vila esperança, o Secretário de obras ia iniciar algumas obras,
rede de esgoto que está trancada, bocas de lobo, iniciar o asfalto de toda a vila
esperança. O ex Prefeito Reinaldo Nicola em dois mil e oito fez o asfalto da Vila
esperança e depois de lá não foi feito mais nada. Nos próximos dias será iniciado o
asfalto, colocando mais uma camada em toda a Vila esperança e será colocado
redutor de velocidade. Registrou também que estão fazendo os cálculos para
asfaltar também o Novo tempo. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a

presente Sessão. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente
sessão.

