
 

 

                                                       ATA N° 2853/2021 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, através do 

Plenário da Câmara aconteceu SESSÃO ORDINÁRIA com início às dezoito horas, 

estiveram presentes os seguintes Vereadores: CÁSSIO CONTERATO, JOÃO 

CARLOS DA SILVA ALVES, TATIANA PELIZARI, OSVALDO SIGNOR E VILMAR 

AZEREDO do PP – Partido Progressista; DALMIR NUNES, JAIRO ANTÔNIO 

CORSO, MARCELO JOÃO BARBOSA, WILMAR JOSÉ DE AZEREDO E AIRTON 

ORTIZ do PDT – Partido Democrático Trabalhista; PABLO ALIEVI MARI do PSL- 

Partido Social Liberal. O Presidente do Legislativo Wilmar José de Azeredo 

convidou o vereador Marcelo Babosa para fazer a leitura de um trecho da bíblia 

sagrada. O Presidente do Legislativo Wilmar José de Azeredo convidou a   

Vereadora Tatiana Pelizari para fazer a leitura específica da matéria da presente 

Sessão. Projeto de lei do Legislativo: nº 056/2021 e nº 057/2021. Requerimento: nº 

050/2021. Moção de Aplauso e Reconhecimento: nº 004/2021. OFS PMS: nº 

047/2021. Moção de Apelo: nº 003/2021. Projeto de Resolução: nº 002/2021. 

Projeto de Lei Municipal: nº 103/2021, nº 104/2021, nº 105/2021 e n°106/2021. 

Pedido de Informação: nº 057/2021. Indicação: nº 139/2021, nº 140/2021 e nº 

150/2021.   Leis municipais: nº 5234/2021, nº 5239/2021 e nº 5240/2021. ATA 2847, 

ATA 2848, ATA 2849 e ATA 2850, todas aprovadas pelos vereadores: Cássio 

Conterato, João Carlos Da Silva Alves, Tatiana Pelizari, Osvaldo Signor e Vilmar 

Azeredo Do PP – Partido Progressista; Dalmir Nunes, Jairo Antônio Corso, 

Marcelo João Barbosa, Wilmar José De Azeredo e Airton Ortiz Do PDT – Partido 

Democrático Trabalhista; Pablo Alievi Mari do PSL- Partido Social Liberal.  O 

Presidente do Legislativo Wilmar José de Azeredo salienta que todos os vereadores 

têm direito de fazer Moções de Aplauso e Reconhecimento para quem entender que 

deve ser feito a mesa não é obrigada omitir este documento, mas uma vez que um 

vereador fez uma Moção de Aplauso e Reconhecimento vai ser lido e os vereadores 

que fizeram eles vão encaminhar para a pessoa que recebe a Moção de Aplauso. 

Continua sua fala dizendo que a Moção de Apelo para que os vereadores encaminhem 

ao Deputado Estadual Airton Lima para que interfira junto com a secretaria de 

segurança do Estado, então estão pedindo mais pessoas para trabalharem na 



 

segurança do município de Sarandi, isto será colocado no Plenário.  O Presidente do 

Legislativo Wilmar José de Azeredo colocou em discussão e após votação a Moção 

de Apelo nº 003/2021. Aprovado pelos vereadores: Cássio Conterato, João Carlos 

Da Silva Alves, Tatiana Pelizari, Osvaldo Signor e Vilmar Azeredo Do PP – Partido 

Progressista; Dalmir Nunes, Jairo Antônio Corso, Marcelo João Barbosa, Wilmar 

José De Azeredo e Airton Ortiz Do PDT – Partido Democrático Trabalhista; Pablo 

Alievi Mari do PSL- Partido Social Liberal.  O Presidente do Legislativo Wilmar 

José de Azeredo salienta que ele e o colega vereado Jairo Corso estão propondo 

uma Sessão Solene em Homenagem a Cooperativa Aurora. O Presidente do 

Legislativo Wilmar José de Azeredo  pede para os colegas vereadores se algum 

gostaria de não ser apoiador. Sessão Solene em Homenagem a Cooperativa Aurora. 

Aprovado pelos vereadores: Cássio Conterato, João Carlos Da Silva Alves, 

Tatiana Pelizari, Osvaldo Signor e Vilmar Azeredo Do PP – Partido Progressista; 

Dalmir Nunes, Jairo Antônio Corso, Marcelo João Barbosa, Wilmar José De 

Azeredo E Airton Ortiz Do PDT – Partido Democrático Trabalhista; Pablo Alievi 

Mari do PSL- Partido Social Liberal. O vereador Wilmar José de Azeredo  

cumprimenta  o Presidente do Legislativo Wilmar José de Azeredo e em seu nome 

cumprimenta todos os colegas vereadores e funcionários. Salienta que quer agradecer 

o Presidente do Legislativo Wilmar José de Azeredo por ele ter autorizado eles 

viajarem a Brasília/DF em busca de recursos para o município. Lembra que no mês de 

fevereiro juntamente com o colega vereador Cássio Conterato e alguns de outras 

bancadas, diz ainda que já estão recebendo algumas Emendas de Deputados que já 

estão destinadas para o município de Sarandi, naquela ocasião conseguiram duzentos 

e cinquenta mil para o esporte com o Deputado Covatti filho, onde destinaram cem mil 

para o Estádio do E.C. Ipiranga para construção de um anexo e cento e cinquenta mil 

para reforma do campo do Bairro vicentinos, então nesta viagem conseguiram recursos 

para  o esporte e através do Senador Luiz Carlos Heinze conseguiram recursos 

também para a área da saúde, alguns recursos até já foram pagos. Fala ainda que 

nesta viagem foram muito bem recebidos e que não gostam de falar sem o dinheiro 

estar em conta, mas já tiveram autorização de alguns Deputados que poderiam 

anunciar aonde foi conseguido novas Emendas e foi novamente com o Deputado 

Covatti filho, aproximadamente quinhentos mil que seria para a pavimentação asfáltica 



 

metade na cidade e a outra será para o Distrito do Ati-Açu. Ressaltou que tiveram nos 

gabinetes de outros Deputados que também se comprometeram com a bancada do PP 

de colocar recursos para diversas áreas, continua sua fala dizendo que é uma notícia 

que ele queria compartilhar com os seus colegas vereadores e com a comunidade que 

os acompanha está ótima notícia. Falou ainda que muitas vezes cobram do Poder 

Executivo, mas sabe que não é só cobrar eles vão atrás de recursos para que o Poder 

Executivo tenha dinheiro para executar as obras. Salienta que quer fazer uma 

colocação e um pedido ao Poder Executivo porque independente de sigla partidária, 

acredita que quando passa a eleição tem que se esquecer do partido e pensar na 

comunidade, pede que quando eles conseguirem recursos em Brasília/DF  seja de 

qualquer partido que o dinheiro seja destinado  e executado a obra, sem pensar que 

porque foi a bancada do PP que conseguiu o recurso, vão tentar enrolar para não fazer   

então deixa este pedido para o Poder Executivo. O vereador Dalmir Nunes 

cumprimenta o Presidente do Legislativo Wilmar José de Azeredo e em seu nome 

cumprimenta todos os colegas vereadores e funcionários. Salienta que dar uma notícia 

para a comunidade do município de Sarandi, de um recurso que podem anunciar, 

chegou hoje um recurso de duzentos e trinta mil para o Hospital Comunitário de 

Sarandi. Diz ainda que ficam muito felizes quando chegam esses recursos, pois é por 

este motivo que eles vão até Brasília/ DF. Fala também que não adianta os vereadores 

ficarem discutindo de partido A ou B, que eles têm que irem atrás de recursos. 

Parabeniza a bancada do PP pela atitude deles. Fala ainda que eles também estão se 

organizando e em breve querem ir para Brasília/DF, ver se conseguem algum recurso 

também. Ressalta que está muito feliz e orgulhoso de terem conseguido estes 

duzentos e trinta mil para o Hospital Comunitário de Sarandi, porque o hospital cuida 

de pessoas salva vidas. Falou também que quer anunciar para o pessoal da jacutinga 

que semana passada tiveram lá com o Prefeito Debastiani e conversaram com o  

Presidente do Legislativo Wilmar José de Azeredo, porque eles pediram para que 

conseguissem uma Emenda para a comunidade deles, disse ainda que com a ajuda do 

vereador Airton Ortiz eles conseguiram uma Emenda com o Deputado Cherini de 

duzentos e cinquenta mil reais do PL, como o vereador Vilmar Azeredo falou 

independente de partido. Da os parabéns para o pessoal da comunidade da jacutinga e 

diz que atenderam o pedido do presidente da comunidade o Senhor Romeu e que 



 

graças a Deus também foram atendidos pelo deputado e que em breve estará vindo 

mais recursos. Falou ainda que a comunidade da jacutinga já ganhou seu coração e é 

uma comunidade que ele frequenta muito. Agradece os músicos o José Kaipper 

Cassariego (Breno), Jelso  Schwantes e o Luciano de Ronda alta por estarem junto 

prestigiando a campanha solidária e conseguiram arrecadar uma grande ajuda para o 

amigo Paulinho, Agradece também a todos puderam ajudar. Finalizando sua fala diz 

que ele sempre vai ajudar o povo menos favorecido e que não precisam ter vergonha 

de pedir, pois ele gosta de ajudar o menos favorecido. O vereador João Carlos da 

Silva Alves cumprimenta o Presidente do Legislativo Wilmar José de Azeredo e em 

seu nome cumprimenta todos os colegas vereadores e funcionários. Salienta que nos 

dias 14/10/2021, 15/10/2021, 16/10/2021 e 17/10/2021 o município de Sarandi, sediou 

a copa sub-12 e estiveram no município onze equipes participando da competição, mas 

a equipe do E.C.  Ipiranga que representava o município dentro destas equipe tinha 

uma Paranaense duas Catarinense e nove equipes do Rio Grande totalizando tinha 

doze equipes nesta excelente copo que o  E.C. Ipiranga promove. Diz ainda que cada 

delegação entre atletas e comissão técnica é formada por trinta componentes, então 

são trezentos e trinta atletas, técnicos comissões, motorista, falou ainda que o 

município de Sarandi da um exemplo de hospitalidade e o E.C. Ipiranga da um exemplo 

de organização em nome do presidente Ozeno, os vereadores do Partido Progressista 

parabenizam todas as pessoas que de uma forma ou outra colaboraram para que está 

copa fosse um sucesso total, parabeniza também o Poder Legislativo que está fez a 

sua parte como vem fazendo pela quarta competição organizada pelo  E.C. Ipiranga e 

as quatro vezes o Poder Legislativo da mesma forma o Poder Executivo que também 

vem participando e não foi diferente agora e fez um belíssimo trabalho, através dos 

colégios Milton Alves de Souza foram muito bem atendidos os atletas que ali estiveram 

da mesma forma por parte do conselho municipal de desporto que é o CMD que deu 

apoio total a está competição e a secretária de educação que é ligada ao CMD. Disse 

ainda que as pessoas que gostam do esporte que acompanham no dia a dia sabem a 

importância de uma competição igual a está que é referencia no Rio Grande do sul e é 

o município de Sarandi que realiza a copa sube-12, diz ainda que foi uma copa que 

teve uma grande importância e agora nesta ultima competição os grandes finalistas 

foram duas equipes Catarinense, teve um clássico Catarinense entre Chapecoense e 



 

Avaí, as competições anteriores a primeira: venceu o Grêmio,  segunda: Internacional e  

a terceira: Internacional, agora o Internacional não conseguiu passar da primeira fase o 

Grêmio se classificou para as quartas de finais, mas não passou para semifinal, com 

isso já da para verem o tamanho da magnitude desta competição, com todas as 

equipes que vieram para fazer uma avaliação do que eles tem em casa, mas virou um 

celeiro dos olheiros de atletas de futuros atletas. Ressaltou ainda que estavam 

presentes em uma ocasião conversou com um dos participantes que é um atleta do 

Chapecoense, mas não lembra o nome mais fala que o atleta da Chapecoense falou 

muito que já foi atleta do E.C. Ipiranga, mas ele ressaltou muito que já foi atleta do E.C. 

Ipiranga e na grande final estava defendendo as cores da Chapecoense e se sagrou 

campeão. Falou ainda que num estado vizinho de Santa Catarina num município de 

Chapecó, na segunda-feira do dia 18/10/2021 estava estampado nos jornais a grande 

façanha da Chapecoense onde venceu o Avaí. Disse também que na ultima sexta-feira 

tiveram a grata satisfação de terem confirmado a noventa por cento das equipes que 

estiveram aqui que estarão novamente aqui com a categoria SUB-13 que será 

realizado em dezembro devido não ter ocorrido o ano passado em 2020 devido a 

pandemia. Parabeniza o Presidente Wilmar Azeredo pelo empenho em conseguir o 

anuncio da construção da arena que será construída próximo ao estádio Fonte Sarandi. 

Parabeniza também a organização do time de futsal Soberano que a um representante 

da direção que trabalha na casa Rena de Oliveira, e no ultimo sábado ocorreu jogo no 

ginásio Pedro de Marco onde a torcida deu um grande espetáculo. Fala sobre recursos 

onde já foram pagos 180 mil para o hospital repassado pelo Senador Luiz Calos Heinze 

agradece em nome da bancada do Partido Progressista. Informa que foi feito um 

pedido de Informação no dia 13 de setembro de 2021 solicitando informações sobre o 

maquinário da secretária de obras, afirma que recebeu um áudio onde diziam que de 

duas máquinas foi feito uma encerra sua fala agradecendo ao Presidente do Legislativo 

Wilmar José de Azeredo e os de mais presentes. O Presidente do Legislativo Wilmar 

José de Azeredo convidou o vice-presidente João Carlos da Silva Alves para que 

assumir os trabalhos da mesa. O vice-presidente João Carlos da Silva Alves 

assumiu os trabalhos da mesa e de imediato passou a palavra para o vereador Marcelo 

Barbosa. O vereador Marcelo Barbosa saudou o vice-presidente João Carlos da 

Silva Alves e o Presidente do Legislativo Wilmar José de Azeredo que se retirou 



 

por uns minutos e em seus nomes cumprimenta os demais colegas vereadores. 

Salientou que foi indagado sobre um Decreto do Prefeito Nilton Debastiani que falava 

sobre o uso dos aparelhos celulares durante o horário de serviço e foi muito 

perguntado por colegas e pela população em geral se está ordem de serviço havia 

surgido posterior ao assunto que envolvia a secretária de educação, falou ainda que foi 

atrás e quer esclarecer que este decreto ele tem a data do dia trinta, mas o assunto foi 

a tona no dia dois é uma preocupação porque tem que esclarecer se realmente 

aconteceu estes fatos, mas também demostra que o prefeito Debastiani também está 

preocupada com isto. Diz ainda que acha justo que seja respeitado porque horário de 

serviço não se tem acesso a este tipo de ferramenta porque o serviço público como 

todos sabem precisa de muita atenção porque envolvem crianças, saúde, obras então 

o foco tem que ser exatamente no que está sendo realizado. Falou ainda que teve o 

prazer de em algumas Sessões atrás ele comentou que esteve fazendo algumas visitas 

na creche da Vó Adélia e que foi recebido pela Diretora Adri, foi apresentado alguns 

problemas de infiltração o ginásio antigo está com muita infiltração recorrente a uma 

obra nova que foi feito ao lado que acaba fazendo que infiltre muito em dias de chuvas, 

as crianças não podem nem usar o ginásio menor, então estava também na companhia 

do Secretário Leno, Secretário Alex, Denise Gelain e do Secretário Carlão no dia em 

que foi autorizado que fosse buscada uma empresa especializada que consiga fazer a 

solução deste problema que de a atenção para que resolva estes problemas de 

infiltração que eram recorrentes tantos na quadrinha como no almoxarifado. Relembrou 

ainda que em algumas sessões votaram em uma Moção que falava sobre a realidade 

que estão vivendo no Brasil que é a disparada nos preços a crise financeira que todos 

vivenciam, diz que por mais surpreendente que possa parecer num pais produtos de 

alimentos como o Brasil é um celeiro mundial está caro sobreviver no Brasil, pois 

fazendo um apanhado de forma geral tivemos um aumento de noventa e seis por cento 

no gás de cozinha dez por centos de uma forma geral nos alimentos e mais de setenta 

e três por cento no aumento de combustível, com o aumento que é pra ser dado hoje 

de mais de sete por cento, diz ainda que nos dias de hoje estamos vivendo em uma 

crise e o governo atual com todo respeito ele não está atuando para nos tirar desta 

crise, não adianta justificar que a crise é mundial todo mundo sabe que se o primeiro 

mundo sofre o segundo o terceiro sofre muito mais os reflexos nossos são muito 



 

maiores, mas como estamos vivendo está realidade hoje há muito tempo não se vivia é 

muitas pessoas sem conseguir fazer a dieta mínima necessária para se viver com 

qualidade hoje no brasil, se para as pessoas que tem a possibilidade de ir ao mercado 

e fazer rancho fazer a própria dieta tá caro tem que estar tirando itens do carinho, o 

acesso que tínhamos da carne quase que diariamente hoje tem que escolher o dia que 

vai comer, então imaginem hoje quem não tem que já tinha dificuldade lá trás  o que tá 

fazendo hoje para manter a sua dieta mínima então é urgente que se reveja está 

política que está sendo feita no Brasil precisamos de um presidente de um Ministro da 

economia que foque em nos tirar, que foque em colocar mais comida na mesa. Disse 

ainda que não precisam de um presidente que toda semana inventa uma historia nova 

como foi ontem para confundir as pessoas dizendo que pessoas que estão sendo 

vacinadas com a segunda doze da vacina estão adquirindo HIV, não da para se 

acreditar numa coisas dessas, como que o líder de uma nação vai falar isso nas suas 

reder sociais, isto é um absurdo, continua dizendo que precisamos de um líder que 

saiba se posicionar como líder que saiba o lugar que ele está. O vereador Cássio 

Conterato cumprimentou o vice-presidente João Carlos da Silva Alves e o Presidente 

do Legislativo Wilmar José de Azeredo que se retirou por uns minutos e em seus 

nomes saúda os demais colegas vereadores. Salienta que vai falar sobre a viagem de 

Brasília/ DF que foram juntamente com os colegas vereadores Vilmar Azeredo e João 

Carlos da Silva Alves Pablo Mari e tiveram uma confirmação do futuro governador Luiz 

Carlos Heinze que sempre esteve e sempre está presente no município de Sarandi, 

destinando verbas veio cento e cinquenta mil para o hospital através do fundo 

municipal da saúde no qual será aportado para o hospital e também já tinha sido 

mandado cem mil para o hospital então, sempre nos apoia e está presente no 

município de Sarandi e nos demais municípios do estado, diz ainda que quer deixar o 

seu apoio para o Senador Luiz Carlos Heinze. Falou também que recebeu algumas 

mensagem sobre as estradas do interior, sabem que agora vem a safra do trigo e tem 

algumas estradas que podem ser melhoradas, acredita que os demais vereadores 

também recebem estás demandas , continua sua fala dizendo que vai deixar um 

pedido para o secretário da agricultura Rudimar Signor que esteve na Casa Legislativa 

e sabe como é o trabalho dos vereadores e sabem o porque estão fazendo este pedido, 

pois o agricultor faz o pedido para eles e eles entregam estás demandas. Disse ainda 



 

que como bem falou o colega vereador João Carlos da Silva Alves tiveram a copa 

sube-12 no final de semana passado e neste final de semana tiveram a competição das 

gaiolas quebra-caixa tiveram a competição do Soberano, então foi um final de semana 

de muitos esportes para a comunidade e mais uma vez a comunidade de Sarandi faz 

um belíssimo exemplo de torcida de participação. Continua sua fala dizendo que a casa 

legislativa também está de parabéns por sempre estar apoio a todas as modalidades  

de esportes, fala também que ficam felizes de saber que Sarandi, está pulsando o 

esporte.  O vice-presidente João Carlos da Silva Alves convida o Presidente do 

Legislativo Wilmar José de Azeredo para reassumir os trabalhos da mesa. O 

Presidente do Legislativo Wilmar José de Azeredo reassumiu os trabalhos da mesa 

e de imediato passa a palavra para o vereador Airton Ortiz. O vereador Airton Ortiz 

saudou o Presidente do Legislativo Wilmar José de Azeredo e em seu nome 

cumprimenta todos os colegas vereadores e funcionários. Ressaltou que ele e o 

vereador Marcelo não gostaram muito da fala do colega  vereador Cássio Conterato 

quando ele diz que ele é ex-jogador de futsal porque as vezes ele joga ainda e que o 

vereador Marcelo é o único Skatista de Sarandi ou do mundo que é Skatista mais não 

sabe andar de Skatista. Diz ainda que a torcida do Soberano deu um calor nos homens 

tanto na bola quanto na pressão, foi devolvido o que foi recebido lá foi um pouco 

menos porque lá foi agressão física, mas aqui foi dado pressão. Disse ainda que em 

Sarandi é tudo doze copa sube-12 governo 12 é tudo 12 e isto vem incomodando, falou 

que teve o desprazer de ter que participar de uma audiência em que era o a 

testemunha de acusação contra o Alex Antônio Rodrigues, onde o ex-prefeito Leonir 

Cardozo e mais algumas pessoas, moveram ações contra o Alex Antônio Rodrigues 

contra a honra segundo algumas falas dele ofenderam algumas pessoas, diz ainda que 

não quer comentar muito sobre isto, mas o 12 incomoda. Disse também que uma das 

alegações do ex-prefeito Leonir Cardoso é que ele perdeu a eleição por razão ou por 

culpa das falas do ex-vereador Alex Antônio Rodrigues na Casa Legislativa isto é uma 

barbaridade, o que o ex-vereador Alex fala seria de importância, e o ex-prefeito Leonir 

Cardozo o qual deixou o ex-vereador Alex como líder de governo na última legislatura 

onde seria o ex-vereador Alex Rodrigues culpado pela derrota na última eleição pelo 

que falava, fala ainda que o ex-prefeito Leonir Cardozo, mas hoje o Prefeito é o Nilton 

Debastiani, diz para o ex-prefeito Leonir Cardozo que seja como o PP que soube 



 

perder e terá outras oportunidades, não procure culpados. Falou também que fizeram 

uma Moção  para homenagear o Rogerio Machado e acabaram recebendo algumas 

criticas, diz ainda que respeita a opinião de todos, mas é um vereador que tem opinião 

própria e que admira o trabalho do Rogério Machado e tem muitas pessoas que falam 

mal dele, mas quando da um acidente vai correndo no blog dele ver o que está 

acontecendo, mas falam mal só que não saem do facebook dele bisbilhotando a vida 

dos outros, então quer deixar claro que ele tem opinião própria e admira o seu trabalho 

e continuará o admirando e se precisar bater de frente ele vai também pois se tiver que 

elogiar ele elogia e se tiver que bater ele bate, mas no momento só deve elogiar. 

Salientou que o único vereador que falou em campanha que não pegaria diária foi o 

vereador Pablo Mari. O vereador Pablo Mari diz que a proposta dele não era não 

pegar diária e sim reformar a Lei. O vereador Airton Ortiz continua sua fala dizendo 

que quando foi eleito pela população a população sabia que ele estava sendo eleito 

pela população sabia que ele pegaria as diárias e essas diárias estão dando resultados 

o vereador Vilmar Azeredo mesmo anunciou muitos recursos que uns vieram e outros 

virão. Falou ainda que os vereadores sabem que Brasília/ DF é uma terra que se você 

não ir lá e plantar a semente se não ir lá e plantar não vai dar frutos as vezes tu tem 

que ir cinco vezes para Brasília /DF para conseguir uma recurso de duzentos e 

cinquenta mil e está emenda paga toda a despesa e inclusive o salario dos vereadores 

de quatro anos é isto que algumas pessoas não entendem. Parabeniza o trabalho da 

bancada do PP e do PSL e também da bancada do PDT, parabeniza também o   

Presidente do Legislativo Wilmar José de Azeredo que sempre os deu apoio e 

condições para viajar e trazer recursos para o município, parabeniza o vereador Dalmir 

Nunes que em conversas com o Deputado Giovani Cherini conseguiu duzentos e 

cinquenta mil para reforma da linha jacutinga é um recurso que será pago ainda este 

ano, tem também do Chirini cem mil reais que já foram pagos para o hospital, trinta e 

cinco mil reais que já foram pagos para a PAE, como o vereador Dalmir Nunes 

Anunciou duzentos e trinta mil reais do Deputado Marcelo Moraes pago ao hospital, 

falou ainda que o hospital ele salva vidas, então tem que sempre manterem de pé e 

investir no hospital e que graças a Deus o trabalho dos vereadores estão dando 

resultados. Parabeniza o Adriano do time do Soberano o Renan Oliveira e toda a 

diretoria todos os que de uma maneira ou outra dão apoio ao time do Soberano, pois o 



 

Soberano vem representando muito bem o município de Sarandi e as regiões. 

Destacou que como ele sempre fala que se tiver que elogiar ele vai se tiver que criticar 

bastante pessoas, fala ainda que na vila esperança tem bastante reclamações de 

alguns moradores que estão reclamando da agente de saúde local que não estão 

recebendo algumas visitas, talvez ela esteja indo, mas não em todos então pede para 

que o Prefeito Debastiani e o secretário da saúde tome alguma providência porque o 

servidor público é pago para trabalhar e não é pago para escolher a casa é pago para ir 

em todas e está pessoas não esta indo em todas, e eles como um governo para todos 

tem que continuar fazendo o que tá certo e o que não está tem que corrigir. Deu os 

parabéns para a Neusa da Silva que uns dias atrás teve um caso de uma senhora que 

estava passando mal  e estava caída na frente do posto e o posto do bairro vicentinos 

ainda não estava aberto não tinha começado o horário de atendimento e a Neusa com 

toda coragem do mundo pegou esta senhora levou para dentro do posto e conseguiram 

salvá-la, por isto parabeniza porque não estava no horário de atendimento e mesmo 

assim ela salvou a senhora. Finalizando sua fala da também os parabéns mais uma 

vez ao Sebastião Almeida pelos oitenta e três anos e que ele teve a honra e o privilegio 

junto com o colega vereador Marcelo Barbosa de participar de um almoço em sua 

casa domingo passado, onde comeram um delicioso churrasco, agrade pelo convite e 

deseja que tenha muitos anos de vida pela frente. A vereadora Tatiana Regina 

Pelizari saudou o Presidente do Legislativo Wilmar José de Azeredo e em seu 

nome cumprimenta todos os colegas vereadores e funcionários. Fala que realmente 

Sarandi teve um final de semana de intensa movimentação esportiva como foi no final 

de semana anterior este não foi diferente gaiola, Soberano foi dois eventos importantes 

coisas que movimentam a comunidade e fazem bem. Diz que quer aproveitar a 

oportunidade também para deixar os parabéns para o Padre Miguel que esteve de 

aniversário no dia 24/10/2021 e dizer que tem um carinho enorme uma admiração e 

muito respeito pelo seu trabalho pela forma que  ele conduz a igreja católica com muita 

sabedoria, conhecimento e de uma maneira correta e justa. Disse também que estão 

na semana lixo zero e que é uma campanha nível nacional e algumas cidade do Rio 

Grande do Sul estão participando desta campanha Sarandi ainda não, mas com 

certeza conforme ela for crescendo Sarandi também se encaixara nisto, é uma 

campanha que o nome já diz “ Semana lixo zero “ é uma campanha para conscientizar 



 

as pessoas que fazem mal descarte dos lixos e os lixos se forem aproveitar e analisar 

ele da muito sustento para algumas famílias. Diz também que na última terça-feira dia 

19/10/2021 estiveram na Casa Legislativa em uma audiência pública com o Deputado 

Airton Lima onde o tema desta audiência foi justamente o feminicídio e a violência 

contra a mulher, fala ainda que estão encaminhando uma Moção justamente resultante 

desta audiência porque neste momento havia muitos lideres comunitário e chegou a 

conclusão que Sarandi precisa de um maior efetivo tanto na polícia Civil quanto na 

Brigada Militar então deste encontro surgiu está Moção e se a criminalidade e a 

violência está aumentando em todos os nível imagina com as mulheres. Disse também 

que quer deixar um recado para as mulheres que estão sofrendo qualquer tipo de 

agressão não podemos se calar, sabe que muitas vezes as condições de sustentar os 

filhos e dar um abrigo faz com que muitas acabem se submetendo a algumas situações, 

mas busquem ajuda não se calem a justiça nos apoia. Ressaltou que o vereador Airton 

Ortiz falou de uma audiência que teve a tarde e provavelmente seu nome não foi citado, 

mas quer dizer que a sua família foi muito envolvida nesta situação e quer externar 

para toda comunidade do município de Sarandi e diz que nunca falou sobre isso 

porque é um assunto que mexe muito, mas que só quem passou por tudo aquilo 

naquela época sabe o quanto humilhante foi e diz que dói muito e na época  quando 

andavam na rua as pessoas apontavam, continua dizendo que trabalhava na Prefeitura 

e sabia que quando ela entrava nas salas o assunto era ela e sua família e que sua 

filha chegava da escola e pedia o que estava acontecendo, diz ainda que foi um 

momento terrível para ela que se considera uma pessoa de bem católica que respeita 

as pessoas acima de tudo aquela faze foi a pior faze da vida de toda sua família e que 

não foi fácil e não está sendo fácil de reviver este momento. Pede desculpa por trazer 

este assunto é que quando o colega vereador Airton Ortiz falou realmente ela me 

lembro de tudo que ela e sua família passaram lá atrás, deixa claro que não deseja 

mau a ninguém porque o que desejamos para os outros volta em dobro para nos, então 

jamais desejará o mau para alguém que só pede que tudo seja esclarecido que a 

justiça humana as vezes falha mais a Divina não.  O vereador Jairo Corso saudou o 

Presidente do Legislativo Wilmar José de Azeredo e em seu nome cumprimenta todos 

os colegas vereadores e funcionários. Parabeniza o Padre Miguel que conduz seu 

trabalho muito bem que Deus o conceda força e saúde para continuar está missão. 



 

Ressaltou que estava em conversas com os motoristas de ônibus, falaram que é uma 

falta de consideração muitas vezes as pessoas não tem a consciência de jogar os lixos 

no lixo, continua dizendo que eles também reclamam do que está acontecendo com os 

banheiros públicos  e estão passando por faze de depredação, faz um apelo para a 

população para que respeitem as coisas públicas é para a comunidade desfrutar disto. 

Quer parabenizar também os colegas vereadores que foram para Brasília/ DF e 

trouxeram recursos que se empenham em trazer verbas para o município sem ver 

siglas partidárias e estão trabalhando em prol da população. Parabeniza todos os 

organizadores da copa sub-12, pois é uma coisa que incentiva muito os jovens e as 

crianças a se dedicarem ao esporte quanto mais se dedicam ao esporte menos ficam 

nas ruas. Continua sua fala falando que nunca viu as gaiolas, mas quem gosta de 

adrenalina realmente este evento é especial. Disse também que realmente agora é 

uma época que precisa se dar uma atenção especial, mas têm duas épocas do ano 

que se tem safras e o povo do interior os agricultores tem razão em reivindicar é uma 

necessidade conversando com o Secretário Rudimar entraram em um acordo onde ele 

disponibilizou duas motoniveladoras para que fossem fazer patrolamento nas estradas 

ferais na região da ponte nova lá do estancado, porque tinha reivindicação de vários 

agricultores para que se fizessem melhorias para poderem trafegar com mais 

segurança com seus caminhões, hoje o custo de uma manutenção é muito alta o custo 

de plantio é alto. Ressaltou que conversando com o Secretário da saúde que a cada 

dia o poder de compra da população esta diminuindo e é onde a população recorre 

muito a Secretária da Saúde e que o Secretário falou que as demanda de exames e 

consultas subiram muito porque muitos que tinham condições de comprar o seu 

medicamento pagar o seu exame estão recorrendo ao posto de saúde as vezes 

comentam que a falta de medicamento, mas aos medicamentos que tem no posto de 

saúde é da farmácia básica, agradece e parabeniza a equipe da saúde e que sempre 

haverá reclamações nunca vão agradar a todos. O vereador Pablo Mari saudou o 

Presidente do Legislativo Wilmar José de Azeredo e em seu nome cumprimenta todos 

os colegas vereadores e funcionários. Salientou que a crise Brasileira esta deixando os 

cidadãos Brasileiros sem norte, porque esta crise é uma crise fiscal está  crise não foi 

gerada dentro de empresas, por empresários e nem por trabalhadores é uma crise 

fiscal porque os governos estão gastando demais o ultimo capítulo desta crise que 



 

iniciou em dois mil e quatorze, quase uma década que o Brasil está remando contra 

maré, tendo PIB negativo empobrecendo a população e isto vem desde dois mil e 

quatorze quando iniciou a crise fiscal quando a população percebeu que o governo 

Brasileiro não tinha freio, não tinha teto. Continua sua fala dizendo que na época foi 

feito um impeachment com toda a estabilidade política que causava, entrou o vice-

Presidente e entre algumas medidas ele cometeu uma muito certa que foi a  “ PEC do 

teto de gastos ” que limitou o crescimento descontrolado do estado brasileiro, diz ainda 

que foi chamado de “ PEC do fim do mundo ”  por alguns partidos de esquerda, quando 

na verdade é ima PEC que simplesmente tentava dizer para o governo que podem 

gastar mais dentro do limite no máximo o reajuste da inflação e isto trouxe uma 

estabilidade econômica forte para o Brasil que estava colocando o Brasil no 

crescimento, colocou na rota dos investimentos internacional, mais infelizmente quando 

a pandemia chego o jogo mudou e está semana no último capítulo o governo propões 

alguns auxílios e estourou o teto, a justificativa é ótima, mas o segredo era ter feito a 

reforma administrativa em vez de estoura o teto deveriam ter  apertado o cinto, tirado o 

super salário do Judiciário do Legislativo e não precisaria aumentar está crise fiscal, 

fala ainda que para as pessoas que acham que o governo atual errou, tem que lembrar 

que o candidato que perdeu o segundo turno estava lá na sua proposta de campanha a 

revogação do teto, este governo segurou três anos, mas não respeitou o outro governo  

que perdeu ele ia eliminar o teto de gastos já no primeiro ano de mandato, então 

espera que a direita e a esquerda entendam que não tem  como viver em um pais com 

descontrole fiscal. Enfatizou que vai deixar uma frase do Thomas Sowell um dos 

maiores economistas do mundo “Irresponsabilidade fiscal raramente oferece uma saída 

para a pobreza, seja para indivíduos, seja para nações “porque os quatrocentos reais 

de auxílio vão ser perdidos já está semana no reajuste do diesel porque na hora que 

veio este anuncio que o teto ia ser estourado o dólar disparou a bolsa caiu, então é 

importante que a população entenda que crise é esta que o Brasil está vivenciando, 

pois não é uma crise do trabalhador do capitalismo é uma crise causada por governos 

que gastam demais e infelizmente no Brasil os governos também gastam mal, porque 

tem países que tem uma carga tributaria maior que a Brasil mais gasta bem, mas no 

Brasil infelizmente se gasta muito e se gasta mal, fala ainda que só vai acabar está 

crise quando as reformas estruturais forem aprovadas, quando a reforma administrativa 



 

virar pauta no congresso e não a PEC da vingança. Disse ainda que o Brasil tem muito 

a avançar, mas está crise passa por o Governo Federal, Governo Estadual e eles 

precisam apertar os cintos. Salientou que a política do ataque é uma política que tem 

que ser abandonada, tem que trabalhar com a política do respeito, discordar é salutar 

as pessoas terem opinião é o mínimo que deve-se esperar e se está opinião for 

diferente, tem que tratar com respeito e não atacar quem pensa diferente, se atacar 

primeiramente vai ter que se rebaixar,  então faz um apelo para a política do respeito 

para construir isto junto porque está politica não vai funcionar partindo de uma pessoa 

só mas sim de uma construção. Falou ainda que o Filósofo  Hegel criou a base da 

dialética que engrandeceu todos a filosofia atual dizia “existe a tese e para cada tese 

tem uma antítese“ que é contra ponto e da construção da tese antítese  vai ser 

construído uma síntese e é esta síntese que tem que ser buscada porque ninguém é 

dono da razão e os vereadores são em onze e é por isto que é importante saber 

respeitar a opinião divergente e em segundo construir com base em argumentos uma 

síntese da sociedade porque ela não será uma sociedade de direita e esquerda, 

Sarandi será síntese das ideias políticas. Falou ainda que o outubro rosa é um 

momento dos homens pararem e pensarem e apoiarem as mulheres para irem lá e 

fazerem o exame porque câncer quanto antes se descobre maior é suas chance e mês 

que vem elas irão apoiar os homens no novembro azul porque o câncer de próstata é o 

que mais atinge os homens e falam tanto em morte por covi-19 e o câncer ano passado 

matou mais de seiscentas mil pessoas, então deixa suas lembranças do outubro rosa e 

manda um abraço para a liga feminina de compete ao câncer.  Continua dizendo que 

juntamente com o Rubens da Silva Martins e o Doutor Juarez Wengartener estão 

trabalhando para tentar construir que a Emenda Impositiva obrigatória da saúde possa 

ser direcionada integralmente ou parte num convenio com a liga do câncer se 

conseguirem isto será um grande avanço para a sociedade. Falou também do veto da 

Lei do IPTU verde primeiro projeto vetado da Casa Legislativa, mas com base do 

parecer técnico do IGAM e do contador técnico da Casa Legislativo que não vê a 

renuncia fiscal com base no argumento do procurador jurídico Eduardo Gonçalves 

Marques, entende que a Lei sim possa ser aprovada porque já existe uma Lei prevendo 

trinta por cento de desconto no IPTU, então não estão aumentando a renuncia fiscal já 

prevista com a lei vetada fica a Lei anterior que igual prevê trinta por cento, pede o 



 

apoio dos colegas vereadores para que o ajudem ele a derrubar este veto e 

implementar a Lei com base jurídica que tem para isto e espera que seja uma 

construção coletiva, acredita que vão conseguir derrubar este veto e a Lei do IPTU 

verde vai estar aprovada em Sarandi. Falou também do parcelamento de solo que foi 

aprovado na Sessão passada uma Lei construída com sua participação proposta pelo 

governo, uma Lei que vai ajudar muito na preservação do meio ambiente porque ela 

criou dentro da Lei de parcelamento de solo o item área verde, antes poderiam destinar 

as áreas institucionais como áreas de recreação, agora somente como área verde, 

assim Sarandi ganhará mais áreas arborizadas. Conclui sua fala que orçamento de 

2022 estará vindo para a Casa para votação devendo ser olhado com cuidado, em 

conversas com o Prefeito Nilton Debastiani para diminuição na taxa de lixo e alvará, 

não se lembra de outro Prefeito ter feito isso, então ele será o primeiro Prefeito a 

reduzir a cobrança de alvará e taxa de lixo, agradece aos demais. O vereador 

Osvaldo Signor  saudou o Presidente do Legislativo Wilmar José de Azeredo e em 

seu nome cumprimenta todos os colegas vereadores e funcionários.  Parabeniza todos 

os servidores públicos. Parabeniza também o Padre Miguel pelo seu aniversário. 

Parabeniza o soberano que fez bonito, então parabeniza todos os envolvidos na 

organização. Diz ainda que escutou as falas de todos os colegas e que falaram muitas 

coisas importantes tipo a crise que todos os cidadãos vem enfrentando, mas tem algo 

que o deixou estarrecido a umas duas semanas atrás, quando um grupo de vândalos 

invadiram  APROSOJA um centro de pesquisa lá em Brasília/ DF e depredaram 

alegando que soja é lucro e não é alimento, isto é coisa os entristece, eles que são 

produtores de soja em pequena escala sabem o quanto é importante o soja para 

muitas coisas mais sobre tudo para o alimento. Diz ainda que esses atos são sem 

pensar não sabe se foi por interesses políticos ou o que mais isto não poderia ter 

acontecido e ate agora não foi tomada uma providência contra esse tipo de atitudes.  

Salienta que a vereadora Tatiana Regina Pelizari tem todo seu apoio e sua 

consideração e a sua compreensão quanto a situação que ela colocou, realmente dói 

muito quando a pessoa é atingida, mas sempre fala que quem semeia vento um dia 

colhe tempestade. Fala ainda que Deus não dorme e que quem não deve não paga e 

Deus sabe da a recompensa para quem merece.  O Presidente do Legislativo 

Wilmar José de Azeredo Salienta que realmente dói muito quando acusam do que 



 

não deve. Disse ainda que quando ele empossou o vice-Presidente Reinaldo Nicola e o 

Prefeito Nilton Debastiani, quando saiu para fora foi chamado de trairá de judas e de 

vendido, mas ele não traiu ninguém não se vendeu sempre foi um homem honrado e 

que honra sua família, fala também que todos são livres para votar em quem quiser. 

Disse que para as pessoas que acham que podem mandar nos votos que venham na 

Câmara e que vão de candidatos se passarem que tomei a decisão que quiser. 

Continua sua fala dizendo que quem colocou onde está foi a população de Sarandi, foi 

pessoas de bem, serias, integras éticas com valores que sabem o que é certo e o que 

não é, por isto ele gosta de fazer a política do bem que pagou um preço caríssimo por 

ser coerente e praticar a política do bem, quem pagou na verdade foi sua família pois 

ele deitava e dormi, mas seus filhos não, salienta que seus filhos lhe diziam que outras 

pessoas postavam e atribuíam alguns adjetivos a ele e seus filhos não gostavam. 

Ressalta ainda que tem uns que acham que são políticos que escreveram isso, que 

não se elegeram porque foram roubados mais não, não se elegeram porque não 

tinham votos e outros que já foram políticos e querem continuar mandando em todo 

mundo, mas não colegas vereadores todos tem que sabem que chega uma época que 

tem que deixar os que estão na vez e que manda em seu voto dos demais não manda.  

Fala ainda que os vereadores são livres no seus votos, são invioláveis nos atos e nas 

atitudes, mas eles tem que se responsabilizar por cada ato seu. Salienta ainda que 

estamos vivendo numa crise moral, política, valores e de ética e não é de hoje, não 

começou com o governo do Bolsonaro já existe faz tempo com desvios de recursos e o 

pais esta afundando  ai o ex-Ministro da Justiça Sérgio Moro era o melhor homem do 

mundo, enquanto investigava só os que supostamente estavam roubando no momento 

que ele começou a apertar o sapado dos que também deviam no momento ele já não 

prestou mais , então não pode usar dois pessoas e duas medidas tem que ter uma 

medida e um peso . Destaca que ele não tem nenhuma dificuldade de engatar um ré. O 

Presidente do Legislativo Wilmar José de Azeredo convidou a  Vereadora Tatiana 

Pelizari para fazer a leitura dos pareceres dos projetos da presente Sessão. O 

vereado Airton Ortiz pede uns minutos e fala que conversou com o Líder da bancada 

do PP o vereador João Carlos da Silva Alves para fazerem uma emenda e pediu para a 

Doutora Maurilia Rebonato fizesse está Emenda e acha que faltava algum parecer ou 

alguns cálculos do Rubens Martins da Silva, mas sinceramente achou que estivesse 



 

sido  feito a Emenda para que se fosse pago proporcional aos dias trabalhados ou 

descontados os dias faltados, em razão da não Emenda pede para os colegas 

vereadores a possibilidade de retirarem este projeto de votação, pois não acha justo a 

pessoa trabalhar quinze dias faltar cinco e perder todo o vale alimentação por isto pede 

para que retirem ou para que adiem a votação. O vereador João Carlos da Silva 

Alves enfatizou que  o vereado  Airton Ortiz como líder do governo pode retirar o 

projeto nº 099/2021. O Presidente do Legislativo Wilmar José de Azeredo convidou 

a Vereadora Tatiana Pelizari para fazer a leitura dos pareceres dos projetos da 

presente Sessão. O Presidente do Legislativo Wilmar José de Azeredo colocou em 

discussão e após votação Projeto de Lei Municipal nº 0100/2021, colocado em votação 

o qual foi aprovado pelos seguintes vereadores: Cássio Conterato, João Carlos Da 

Silva Alves, Tatiana Pelizari, Osvaldo Signor E Vilmar Azeredo Do PP – Partido 

Progressista; Dalmir Nunes, Jairo Antônio Corso, Marcelo João Barbosa, Wilmar 

José De Azeredo E Airton Ortiz Do PDT – Partido Democrático Trabalhista; Pablo 

Alievi Mari Do PSL- Partido Social Liberal, restando o Projeto de Lei Municipal nº 

0100/2021, aprovado pela maioria dos vereadores. O Presidente do Legislativo 

Wilmar José de Azeredo  convidou a  Vereadora Tatiana Pelizari para fazer a leitura 

dos pareceres dos projetos da presente Sessão. O vereador Airton Ortiz salienta que 

o vereador Dalmir Nunes também é um dos autores deste projeto e que antes de 

defender o projeto vai saudar o Rogério Machado. Agradece a Doutora Maurilia 

Rebonato, Juarez Wengartner e todos os funcionários da Casa Legislativa que fazem 

as coisas acontecerem. Falou que o Projeto institui o dia Municipal da conscientização 

do autismo, que as pessoas com autismo por serem especiais elas teriam e tem direito 

a preferência e este projeto da conscientiza a população e vai colocar um dia que se 

não se engana é no dia 02/04/2022, então pede para o Executivo juntamente com o 

Legislativo façam um dia de conscientização com vários eventos com várias 

divulgações para que algumas pessoas comecem ter respeito e para que o preconceito  

seja banido. Salienta que vão lutar por todas as pessoas que são injustiçadas, pede 

para os colegas vereadores para que votem favoráveis a aprovação deste projeto por 

que ele vai facilitar a vida das pessoas que tem autismo e também dos familiares. O 

Presidente do Legislativo Wilmar José de Azeredo colocou em discussão e após 

votação Projeto de Lei Municipal nº 054/2021, colocado em votação o qual foi aprovado 



 

pelos seguintes vereadores: Cássio Conterato, João Carlos Da Silva Alves, Tatiana 

Pelizari, Osvaldo Signor E Vilmar Azeredo Do PP – Partido Progressista; Dalmir 

Nunes, Jairo Antônio Corso, Marcelo João Barbosa, Wilmar José De Azeredo E 

Airton Ortiz Do PDT – Partido Democrático Trabalhista; Pablo Alievi Mari Do PSL- 

Partido Social Liberal, restando o Projeto de Lei Municipal nº 054/2021, aprovado 

pela maioria dos vereadores.  A vereadora Tatiana Regina Pelizari pediu a palavra 

para fazer declaração de voto e salienta que votou favorável ao projeto porque o que 

foi exposto pelo colega realmente é uma situação muito importante e ela como 

educadora e que convive com alunos que são autistas é muito importante que estas 

crianças e as famílias tenham o apoio e um atendimento diferenciado, porque muitas 

vezes quem não sabe quem não conhece não entende que eles tem um tempo limite 

que eles conseguem se comportar ou permanecer em uma fila de banco ou em 

qualquer espaço público, eles começam a ficar inquietos e quem acaba sendo julgados 

porque as pessoas olham e dizem mais cadê a educação desta criança, então esta 

questão é de suma importância precisam conhecer muito mais sobre o aspecto autista 

e valorizar e entender o que acontece com essas pessoas, e os vereadores como 

Poder Legislativo estão ai para atender as necessidades da população. Nada mais 

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


