ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
ATA N° 17/2020
Ata da Reunião Ordinária realizada aos seis dias do mês de
julho do ano de dois mil e vinte com início às dezoito horas e trinta e
cinco minutos, no Plenário Enio Luiz Galvagni. Estando presentes os
seguintes Vereadores: Bancada do PDT - Ernesto Cesar Galera, Dilmar
Loro, Marinês Orsolin Batistti, Rudimir Pereira dos Santos. Bancada do
MDB - Mariza Terezinha Pagnusstt Capoani. Bancada do PTB – Elzi
Carolina Morgan Pagnussatt e Vilson Piovesan. Bancada do PP – Valdir
João Santin. Bancada do PSB - Pablo Cristiano Demaman.
O Senhor Presidente pediu ao Secretário para que fizesse a
leitura de um texto bíblico.
O Senhor Presidente colocou em discussão e votação a Pauta
da Presente Reunião. Aprovada por unanimidade.
O Senhor Presidente colocou em discussão e votação das
Atas Nº 15,16/2020. Aprovada por unanimidade.
O Senhor Presidente pediu ao Secretário para que fizesse a
leitura das Correspondências Recebidas.
EXPEDIENTE DO EXECUTIVO
- PROJETO DE LEI N.º 50/2020.
O Senhor Presidente pediu ao Secretário para que fizesse a
leitura do Projeto de Lei N.º 50/2020.
O Senhor Presidente baixou o Projeto de Lei N.º 50/2020
para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final.
- PROJETO DE LEI N.º 51/2020.
O Senhor Presidente pediu ao Secretário para que fizesse a
leitura do Projeto de Lei N.º 51/2020.
O Senhor Presidente baixou o Projeto de Lei N.º 51/2020
para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final.

EXPEDIENTE LEGISLATIVO
REQUERIMENTO N.º 01/2020.
O Senhor Presidente pediu ao Secretário para que fizesse a
leitura do requerimento N.º 01/2020.
O Senhor Presidente colocou em discussão o requerimento
N.º 01/2020.
1 – Vereador Dilmar Loro saudou a todos e disse: Conforme
previsto no regimento da previsto realmente que o plenário abone a
justificativa de falta então nós sabemos, até ficamos esperando aquele
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dia o Vereador vir e ele não compareceu e ele tinha comunicado a
servidora da Casa mas houve um desentendimento ai, então o que
acontece hoje ocorreu com ele, amanhã poderá ocorrer com qualquer um
de nós então está previsto no regimento que o Vereador faltou a Sessão
ele tem que requerer a bonificação ou não, então eu não vejo o porquê
pode que um dia nos estamos viajando por ai e atrasamos e daí não foi
por vontade própria porque quando a gente sabe que não vem ou algum
motivo a gente diz o suplente assumi, mas pode acontecer com qualquer
um e esse é o procedimento correto o plenário deve aprovar, homologar
fazer o pedido de dispensa dele da falta, então eu não vejo o porquê até
como líder da bancada do meu partido que nós vamos conceder essa falta
justificada para ele.
O Senhor Presidente colocou em votação a Requerimento N.º
01/2020 do Vereador Joarez Mendes dos Santos. Aprovado por
unanimidade.
EXPEDIENTE VERBAL
EXPLICAÇÕES PESSOAIS
1 – Vereadora Elzi Carolina Morgan Pagnussatt não se
manifestou.
2 – Vereador Valdir João Santin não se manifestou.
3 – Vereadora Marinês Orsolin Batistti não se manifestou.
4 – Vereador Pablo Cristiano Demaman não se manifestou.
5 – Vereador Rudimir Pereira dos Santos não se manifestou.
6 – Vereador Vilson Piovesan não se manifestou.
7 – Vereador Dilmar Loro saudou a todos e disse: Então depois
de tanto tempo que nós não podemos utilizar essa tribuna aqui e a gente
ouviu e continuou ouvindo ainda nas redes sociais porque na televisão
tá quase abolida já em razão de que a gente não pode escolher o assunto
nas redes sociais a gente pode escolher o assunto então a gente tem visto
ouvido tanta matéria destorcida e de tantos aspectos que a gente tira as
conclusões que bem, entendemos né então tem pessoas que tem gosto
pra tudo ou não sei se quem está de um lado defende um lado ou outro
está errado mas acho que tem pessoas que as vezes chegam até ser
doentias recebo críticas às vezes nas redes sócias né Mariza as vezes nos
trocamos umas figurinhas ai o que acontece não que sou fã do Bolsonaro
sou fã do Brasil não quero ver dizer não temos empresários aqui mas nos
tinha o Colega que era empresário ali tem os colegas empresários, sabe o
que o comercio tá passando e isso nem é final ainda porque hoje na
realidade esses auxílios que muito criticado mas me pronunciei no
passado também para ter cuidado né não se manifestar sobre isso ai até
passei uma matéria no nosso grupo em que discutem ali então não vamos
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entrar nesse mérito porque o que acontece a gente pode achar que para
uns é equivocado e uns não e as vezes ele se enquadra perfeitamente
nisso ai então hoje ainda existe dinheiro na praça como nunca existiu
nunca existiu tanto dinheiro na praça tanto é que o governo teve que
emitir nove bilhões essa semana em moeda porque as pessoas estão
segurando o dinheiro tá tem dinheiro que nunca teve tem gente que
nunca botou a mão no dinheiro mas estão sabendo o que está vindo pela
frente e estão segurando o dinheiro porque não sabe o que vai acontecer
então todo mundo está cauteloso o problema vai ser o ano que vem então
o ano que vem vai ser bem complicado então eu não quero não que eu
defendo o governo tal ou tal eu acho que nas atividades tem que trabalhar
a pesar de que o Rio Grande do Sul o governador com sua prepotência
das vezes ali mas os municípios aflouxaram a mais então o que acontece
nos aqui temos Prefeito trabalhando o de Espumoso tá trabalhando, até
Passo Fundo que é uma região que nós participamos muito a dificuldade
que tem por exemplo hoje estão com bandeira vermelha lá os shopping
não funcionam quase tudo não funciona imagina então como é que então
eu vejo isso ai muito complicado que no momento que estamos está
bastante complicado e é como diz não defendo o bom ou o mal governo
ele vai ser retirado ou permanecido é o povo que diz, então vamos respeita
e vamos querer que o próximo entre lá com um país melhor que nós
queremos que o próximo Prefeito entre aqui com um Município melhor
não queremos o pior tá porque todos os dependemos eu dependo das
empresas que não fecham para eu continuar as empresas dependem do
que também do consumo as empresas dependem dos empregas
dependem do trabalho entoa nós estamos numa situação bem
complicada vai ser um medidor de divisor de hábitos e atos e costumes
pode ter certeza disso então nós queremos o que tu acha que todos nós
queremos é um país melhor e o mal governante a gente elimina no
momento certo nós vemos hoje talvez o nosso grande problema é o
judiciário todo mundo vê todo mundo tem medo de disser mas aqui nós
somos em muitos podemos dizer o que nos quiser nós precisamos dizer
a pessoa nós dizemos o judiciário no todo é o grande problema do Brasil
que deveria ser o defensor da constituição e eu vejo que não está sendo é
o causador de grandes atritos então imagina o que o cidadão comum fica
esperando então é um momento bem complicado que nós estamos e
esperamos que vamos superar isso ai e tenho certeza que sim e vamos
tocar nosso barco para a frente.
8 – Vereadora Mariza Terezinha Pagnussatt Capoani não se
manifestou.
9 – Presidente Ernesto Cesar Galera não se manifestou.
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ESPAÇO AOS LIDERES DE BANCADA
ENCERRAMENTO
Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente
agradece a proteção de Deus, a presença dos Senhores Vereadores,
Assistentes e declara encerrada a Reunião Ordinária às dezenove horas
e cinquenta minutos. Aproveitando a ocasião, COMUNICA aos Senhores
Vereadores que a próxima Reunião Ordinária será realizada no dia
20/07/2020, (segunda feira) às 18h30min no Plenário Enio Luiz
Galvagni e declara encerrada a presente Reunião Ordinária.
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