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172ª REUNIÃO PLENÁRIA DA 16ª LEGISLATURA (01/01/2013 A 
31/12/2016) – 145ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DA 16ª 
LEGISLATURA (01/01/2013 A 31/12/2016) – 67ª REUNIÃO PLENÁRIA DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 2014 – 59ª REUNIÃO PLENÁRIA 
ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 2014 - DATA: 15 DE 
SETEMBRO DE 2014 - HORAS: 15:00 – ATA: Aos quinze dias do mês de 
setembro do ano de dois mil e quatorze, no Plenário Sete de Agosto, do 
Edifício Legislativo “Pedro dos Santos Pacheco”, sua Sede, realizou a Câmara 
Municipal de Passo Fundo, a sua 172ª Reunião Plenária da 16ª Legislatura 
(01.01.2013 a 31.12.2016) – 145ª Reunião Plenária Ordinária da 016ª 
Legislatura - 67ª Reunião Plenária da Segunda Sessão Legislativa 2014 - 59ª 
Reunião Plenária Ordinária da Segunda Sessão Legislativa 2014. A MESA 
estava integrada pelos Vereadores: Marcio Patussi, Presidente em exercício; 
Eduardo Peliciolli, 1º Secretário; Rui Lorenzato, 2º Secretário, Marcos da 
Silva, 3° Secretário, Isamar Oliveira, 4° Secretário. OS VEREADORES 
PRESENTES em número de vinte e um (21), por Bancadas eram os 
seguintes: PT – (04) Isamar Oliveira, Líder da Bancada; Rui Lorenzato, Vice-
Líder da bancada; Claudia Furlanetto, Gleison Consalter – Palhaço Uhu; PDT 
– (03) – Alberi Grando, Líder da Bancada; Sidnei Ávila, Vice-Líder da 
Bancada; Marcio Patussi; PMDB – (03) – Paulo Neckle, Líder da Bancada; 
João Pedro Nunes, Vice-Líder da Bancada; Cláudio Luiz Rufa Soldá; PTB – 
(02) – Aristeu Dalla Lana, Líder da Bancada; Márcio Tassi, Vice-Líder da 
Bancada; PSB – (02) Padre Wilson Lill, Líder da Bancada; Eduardo Peliciolli, 
Vice-Líder da Bancada; PPS – (02) Ernani Laimer, Líder da Bancada; Adilon 
Falkembach, Vice-Líder da Bancada; SDD (02) – Paulo Pontual, Líder da 
Bancada; Renato Tiecher – Tchêquinho, Vice-Líder da Bancada; PC do B 
(01) – Alex Necker, Líder da Bancada; PP (01) – Marcos da Silva, Líder da 
Bancada; DEM (01) – Patric Cavalcanti, Líder da Bancada. Invocando a 
proteção de Deus, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. 
EXPEDIENTE. O Senhor Presidente faz a leitura da matéria constante do 
Expediente e explica que, de acordo com o Colegiado de Líderes, os 
Senhores Vereadores passarão a receber a matéria pormenorizada constante 
do Expediente. COMUNICAÇÃO AO PLENÁRIO: EM PRIMEIRA 
COMUNICAÇÃO AO PLENÁRIO (AD REFERENDUM) – PROCESSO 
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INTERNO Nº 87/2014 – DE AUTORIA DO VEREADOR EDUARDO 
PELICIOLLI - "Requer diárias para participar do Seminário Brasileiro de 
Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, 
Secretários e Assessores Municipais que ocorrerá dia 28 e 29 de agosto de 
2014, em Porto Alegre." EM PRIMEIRA COMUNICAÇÃO AO PLENÁRIO (AD 
REFERENDUM) – PROCESSO INTERNO Nº 89/2014 – DE AUTORIA DO 
VEREADOR EDUARDO PELICIOLLI - "Requer a liberação de diárias 
referente às viagens para Caxias do Sul, a realizar-se no dia 02/09/14, e para 
Santa Maria, a realizar-se no dia 04/09/14." Conforme comunicado, a viagem 
para Santa Maria foi cancelada. ORADOR DO GRANDE EXPEDIENTE. 
Inscrito o Vereador Marcos da Silva. Saúda o Senhor Presidente, Vereadora 
Cláudia Furlanetto, demais colegas Vereadores, comunidade. Solicita 
Comunicação de Líderes e de Vereadores para adicionar ao seu espaço. A 
Mesa Diretora concede. O orador prossegue dizendo que o primeiro tema do 
seu Grande Expediente será a mobilidade urbana. Faz leitura de texto sobre a 
mobilidade urbana. Fala sobre a Indicação que fez ao Executivo Municipal 
sugerindo a criação de uma pista preferencial para o transporte coletivo, que 
contemplaria também a Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros, ambulâncias e 
táxis. Diz que já falou diversas vezes sobre este assunto nesta tribuna. Fala 
sobre a última grande obra no trânsito da cidade que foi no fim da década de 
setenta. Fala sobre pesquisa onde 93% da população querem a pista 
preferencial para desafogar o trânsito. Diz que não acredita que vai gerar 
desemprego. Diz que a grande parcela do estacionamento é usufruída pelos 
funcionários e donos dos estabelecimentos. Diz que acha que o trânsito vai 
fluir bem melhor. Fala sobre os atrasos causados aos coletivos por causa dos 
congestionamentos. Em Aparte o Vereador Alberi Grando diz que ainda não 
tem uma posição firmada em relação à pista preferencial. Diz que tem 
escutado muito o Vereador Marcos da Silva e também quer escutar quem é 
contrário a esta pista. Pergunta se a pista será apenas na Avenida Brasil. 
Pergunta como será o funcionamento desta pista. Pergunta se isto foi feito em 
forma de Indicação ao Executivo Municipal e em que pé está esta situação. O 
orador Vereador Marcos da Silva diz que fez em forma de Indicação em sete 
de maio deste ano. Diz que foi uma reivindicação da população e do 
trabalhador do transporte coletivo. Diz que a pista seria do lado direito e que 
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seria retirado o estacionamento deste lado. Diz que o sonho do trabalhador do 
transporte coletivo seria um corredor de ônibus, mas que o custo é muito alto. 
Fala sobre a questão dos canteiros centrais e do meio ambiente. Diz que sua 
Indicação é simples, viável e necessária por que veio da grande maioria da 
população. Diz que muitos falam da retirada de mil e seiscentos 
estacionamentos da Avenida Brasil, mas que são trezentos e noventa e nove 
vagas de estacionamento. Diz que sua Indicação é do IE até o Bourbon. Diz 
que se alguém não tiver a coragem de mudar, que não vai acontecer nunca. 
Diz que a palavra mais simples é a boa vontade política. Em Aparte o 
Vereador Aristeu Dalla Lana parabeniza o Vereador Marcos da Silva pelo 
assunto. Diz que são coisas que precisam gradativamente ser pensadas. Fala 
sobre a questão dos ônibus, de quando se compra, se escolhe o lado em que 
quer colocar as portas. Fala sobre o uso dos canteiros que são totalmente 
obsoletos. Diz que a cidade cresceu, as coisas mudaram e temos que evoluir 
junto. Diz que hoje a maior problemática do trânsito de Passo Fundo não é o 
transporte coletivo e sim o número de veículos e a falta de coragem de fazer 
alguma coisa. Fala sobre as famosas escadas ao lado do Clube Comercial e 
na Rua Independência. O orador Vereador Marcos da Silva diz que a pista 
preferencial é simples. Diz que a frota já está adequada para uma pista 
preferencial no lado direito. Em Aparte o Vereador Aristeu Dalla Lana diz que 
durante muitos anos brigou muito na tribuna quanto aos estacionamentos 
oblíquos e semi-oblíquos na cidade. Diz que o estacionamento semi-oblíquo 
cabe no mínimo 120% a mais de veículos do que o estacionamento paralelo. 
Fala sobre o estacionamento oblíquo nos canteiros do Boqueirão. Diz que as 
pessoas precisam de lugar para estacionar. O orador Vereador Marcos da 
Silva fala sobre o estacionamento oblíquo. Assume os trabalhos o Primeiro 
Secretário Vereador Eduardo Peliciolli. Em Aparte o Vereador Marcio Patussi 
diz que o assunto do trânsito, faixa preferencial e faixa exclusiva gera muitos 
debates. Diz que é contra a retirada do estacionamento da Avenida Brasil. 
Fala sobre a preservação do comércio local. Diz que o nosso Município é 
essencialmente prestador de serviços. Diz que a Prefeitura está elaborando o 
Plano Municipal de Mobilidade Urbana e é o momento destas discussões 
acontecerem com o Poder Executivo Municipal para que as sugestões sejam 
debatidas. Fala sobre as ciclovias que estão sendo instaladas. Reassume os 
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trabalhos o Vereador Marcio Patussi. O orador Vereador Marcos da Silva diz 
que sua Indicação já está no Executivo Municipal. Diz que respeita a posição 
do Vereador Marcio Patussi. Diz que não vê que vai gerar desemprego. Diz 
que para a cidade crescer e o trânsito desenvolver tem que ter a pista 
preferencial e tirar o estacionamento do lado direito. Em Aparte o Vereador 
Alex Necker diz que este é um tema que traz as mais variadas opiniões dos 
mais variados segmentos da sociedade. Diz que estamos num momento 
bastante importante da cidade quanto à discussão do Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana. Diz que hoje temos aproximadamente duzentos mil 
habitantes, mais em torno de cinquenta mil pessoas que circulam todos os 
dias na cidade. Fala sobre as Audiências Públicas do Plano de Mobilidade 
Urbana. Fala sobre os resultados e opiniões das Audiências Públicas. 
Parabeniza o Vereador Marcos da Silva pela Indicação e o Executivo 
Municipal pelas Audiências Públicas. O orador Vereador Marcos da Silva diz 
que tomara que este conjunto que o Vereador Alex Necker falou seja bom 
para a grande maioria da população. Em Aparte o Vereador Eduardo Peliciolli 
diz que divide a opinião do Vereador Marcos da Silva com a sua. Diz que 
temos que pensar no coletivo. Diz que não é por que algumas pessoas não 
tem esta visão, que vamos deixar de implementar o corredor de ônibus que 
vai beneficiar a coletividade. Em Aparte o Vereador Paulo Pontual parabeniza 
o Vereador Marcos da Silva pelo Grande Expediente e pelo tema abordado. 
Fala sobre a dificuldade do estacionamento no centro da cidade. Diz que a 
cidade não comporta mais que não haja um corredor de ônibus. O orador 
Vereador Marcos da Silva diz que o Vereador Paulo Pontual é sabedor que 
não se consegue estacionar hoje na Avenida Brasil. Diz que sua Indicação é 
algo simples e viável. Diz que é óbvio que o sonho seria um corredor de 
ônibus, mas que a pista preferencial ajudaria muito. Fala sobre Indicação que 
fez em dezembro do ano passado, quanto à modificação da data do 
pagamento anual da primeira cota única do IPTU. Explica sua Indicação. 
Pede que o Executivo Municipal veja com carinho sua Indicação. 
Cumprimenta o Marcos Cavalheiro Júnior e seus amigos que estão presentes 
na Sessão. Fala da parceria que fez com o Marcos Cavalheiro. Diz que ele 
leva o nome de Passo Fundo pelo mundo. Fala da vasta carreira vitoriosa do 
Marcos Cavalheiro. Cita títulos conquistados pelo Marcos Cavalheiro. Diz que 
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ele é um exemplo para os outros jovens. Encerra seu pronunciamento 
agradecendo a todos pela atenção. O Senhor Presidente suspende os 
trabalhos e convida os Vereadores para uma reunião no Gabinete da 
Presidência. (15:41) Reabertos os Trabalhos. (15:55) COMUNICAÇÃO DE 
LÍDERES. Pela Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, ocupa a tribuna o 
Vereador Aristeu Dalla Lana. Saúda o Senhor Presidente, Vereadora Cláudia 
Furlanetto, demais colegas Vereadores, comunidade. Parabeniza o Vereador 
Marcos da Silva pelo Grande Expediente. Fala de reunião que participou com 
empresários do transporte de Passo Fundo. Fala do problema do trevo do 
Bairro Boqueirão. Fala sobre ideias trazidas pelos empresários e motoristas. 
Fala sobre a implantação do único retorno com mão inglesa na cidade. 
Solicita Comunicação Urgente e Importante de Líder para adicionar ao seu 
espaço. A Mesa Diretora concede. O orador prossegue falando do caos que 
era no Boqueirão e que agora com o retorno acabou. Fala sobre o trânsito no 
Boqueirão. Fala sobre o trânsito na Avenida Sete de Setembro saindo para o 
Bairro Boqueirão. Fala sobre o comércio da Rua General Osório. Encerra seu 
pronunciamento agradecendo a todos pela atenção. Assume os trabalhos o 
Segundo Secretário Vereador Rui Lorenzato. Em Questão de Ordem o 
Vereador Padre Wilson Lill solicita como Presidente da Comissão de Obras 
Públicas e Nomenclatura de Ruas a baixa do Projeto de Lei n° 57/2014, que 
está na Ordem do Dia de hoje para a referida Comissão. Pela Bancada do 
Democratas, ocupa a tribuna o Vereador Patric Cavalcanti. Saúda o Senhor 
Presidente, Vereadora Cláudia Furlanetto, demais colegas Vereadores, 
comunidade. Faz referência ao Grande Expediente do Vereador Marcos da 
Silva. Fala de reunião que aconteceu para tratar da iluminação pública da BR 
285. Fala de ofício encaminhado ao DNIT para que o Município pudesse 
instalar lombadas eletrônicas na BR 285. Em Aparte o Vereador Márcio Tassi 
diz que a Polícia Rodoviária já fez este encaminhamento e tinha certeza que 
este ano iriam colocar duas lombadas próximas ao trevo. O orador Vereador 
Patric Cavalcanti diz que o DNIT respondeu que a Prefeitura não poderia 
colocar as lombadas, por que era competência federal. Diz que teremos que 
deixar alguém morrer para o DNIT se mobilizar. Diz que a comunidade vai se 
mobilizar para dar uma resposta ao DNIT. O Senhor Presidente coloca em 
votação a retirada do Projeto de Lei n° 57/2014 da Ordem do Dia de hoje. Em 
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Questão de Ordem a Vereadora Claudia Furlanetto diz que não entendeu o 
motivo da retirada, que gostaria que permanecesse para fazer uma fala 
quanto ao assunto. Diz que gostaria de fazer a defesa do Projeto na Ordem 
do Dia. O Senhor Presidente diz que a votação é para a retirada da Ordem do 
Dia para o Projeto ir à Comissão de Obras Públicas e Nomenclatura de Ruas. 
O Senhor Presidente determina a retirada da Ordem do Dia do Projeto de Lei 
n° 57/2014, de autoria da Vereadora Claudia Furlanetto. Pela Bancada do 
Solidariedade, ocupa a tribuna o Vereador Paulo Pontual. Saúda o Senhor 
Presidente, Vereadora Cláudia Furlanetto, demais colegas Vereadores, 
comunidade. Fala sobre a questão das creches na cidade. Diz que a 
comunidade não entende por que tem gente com condições financeiras de 
pagar uma creche e não paga e usufrui de creches municipais. Fala das mães 
que trabalham o tempo integral e tem somente meio turno nas creches para 
seus filhos ficarem. Diz que gostaria que a Secretaria Municipal de Educação 
fizesse uma análise sobre estas pessoas que tem condições financeiras de 
pagar uma creche e tira o lugar de quem precisa. Fala sobre a creche 
noturna. Diz que não se resolve um problema e se cria outro. Solicita 
Comunicação Urgente e Importante de Líder para adicionar ao seu espaço. A 
Mesa Diretora concede. O orador prossegue dizendo que não entende. Diz 
que tiram o turno integral e colocam creche noturna, mas que por ser uma 
proposta de campanha se cruza por cima de uma necessidade da 
comunidade. Diz que foi procurado pela comunidade quanto à limpeza da 
cidade por causa do desfile de vinte de setembro. Diz que gostaria que o MTG 
e a Prefeitura pudessem se unir e evitar que a cidade fique suja após o 
desfile. Fala sobre a questão dos estrangeiros na nossa cidade. Fala sobre o 
problema de Caxias do Sul que tem três mil e quinhentos estrangeiros. Em 
Aparte a Vereadora Claudia Furlanetto pergunta de onde foram retirados 
estes dados. O orador Vereador Paulo Pontual diz que retirou da internet. Em 
Aparte a Vereadora Claudia Furlanetto diz que temos que trazer as fontes dos 
dados. Diz que não podemos fazer com que a sociedade pense que eles são 
os grandes culpados pelo desemprego. Diz que quando falamos temos que 
comprovar de onde veio a fonte. O orador Vereador Paulo Pontual diz que a 
Vereadora Claudia Furlanetto não contribuiu. Fala da preocupação da 
comunidade que pode haver um desemprego das nossas famílias. Em Aparte 
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o Vereador Renato Tiecher - Tchêquinho diz que o Vereador Paulo Pontual 
sempre quer o melhor para a nossa cidade. Diz que a comunidade do interior 
está reclamando quanto aos assaltantes no período da noite, que a 
comunidade quer a volta da patrulha rural no período noturno. Diz que eles 
estão patrulhando a tarde e não está resolvendo o problema. Fala da tragédia 
na Vila Rosso. Diz que temos que ter patrulhamento no interior da cidade. O 
orador Vereador Paulo Pontual diz que é indispensável o patrulhamento no 
interior. Encerra seu pronunciamento agradecendo a todos pela atenção. 
Assume os trabalhos o Primeiro Secretário Vereador Eduardo Peliciolli. Pela 
Bancada do Partido dos Trabalhadores, ocupa a tribuna o Vereador Isamar 
Oliveira. Saúda o Senhor Presidente, Vereadora Cláudia Furlanetto, demais 
colegas Vereadores, comunidade. Cumprimenta o Vereador Marcos da Silva 
pelo Grande Expediente. Diz que apoia a Indicação do Vereador Marcos da 
Silva. Fala com relação ao desemprego. Fala de matéria de hoje do Jornal O 
Nacional da cidade quanto à geração de empregos no Brasil. Faz leitura da 
matéria do Jornal O Nacional. Fala dos pessimistas que sobem à tribuna. Diz 
que na Europa há um desemprego em massa e nós estamos em pleno 
emprego. Pela Bancada do Partido Democrático Trabalhista, ocupa a tribuna 
o Vereador Sidnei Ávila. Saúda o Senhor Presidente, Vereadora Cláudia 
Furlanetto, demais colegas Vereadores, comunidade. Fala sobre Indicação 
que fez ao Executivo Municipal que sugere a revogação do Decreto n° 
224/2004, que dá nome ao Ginásio Municipal Victor Mateus Teixeira. Pede 
que o Senhor Prefeito Municipal Luciano Palma de Azevedo revogue este 
Decreto, pois Teixeirinha é um símbolo da nossa cultura. Diz que hoje Passo 
Fundo é mais conhecido em memória deste grande artista. Diz que o Ginásio 
perdeu seu objetivo, que foi inaugurado sem estar pronto, e está com sérios 
problemas em sua estrutura. Diz que está sem a mínima condição de receber 
ações esportivas pelo qual ele foi proposto. Diz que a memória do Teixeirinha 
não merece ser homenageada num ginásio que perdeu seu objetivo. Fala das 
condições do Ginásio Municipal Victor Mateus Teixeira. Diz que não sinal da 
Administração em revitalizar aquele ginásio. Diz que se o Senhor Prefeito 
Municipal Luciano Palma de Azevedo aceitar a Indicação e retirar o nome do 
Teixeirinha do ginásio, fará um bem muito bom para a memória do 
Teixeirinha. Pela Bancada do Partido Comunista do Brasil, ocupa a tribuna o 
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Vereador Alex Necker. Saúda o Senhor Presidente, Vereadora Cláudia 
Furlanetto, demais colegas Vereadores, comunidade. Diz que na última sexta-
feira participou do lançamento da 10ª ExpoAcisa que ocorrerá no Bourbon de 
7 a 9 de novembro. Diz que é um evento que vem demonstrando as 
potencialidades da nossa cidade. Diz que o evento vem crescendo e 
registrando um aumento no número de participantes tanto de expositores 
como da população. Fala da capacidade de articulação do setor empresarial 
da região capitaneados pela Acisa. Fala de reunião importante promovida 
pela Acisa onde tratou dos desdobramentos da ERS 324. Fala da conclusão 
que se chegou na reunião. Diz que no próximo dia nove será realizada outra 
reunião em Porto Alegre onde serão definidos os cronogramas de melhorias 
assumidos pela EGR. Reassume os trabalhos o Vereador Marcio Patussi. 
Pela Bancada do Partido Socialista Brasileiro, ocupa a tribuna o Vereador 
Padre Wilson Lill. Saúda o Senhor Presidente, Vereadora Cláudia Furlanetto, 
demais colegas Vereadores, comunidade. Fala do problema que se deu 
quanto ao vestibular de duas grandes instituições de nossa cidade que são a 
Universidade de Passo Fundo e a IMED. Faz leitura da manifestação de uma 
estudante quanto ao ocorrido. Solicita Comunicação Urgente e Importante de 
Líder para adicionar ao seu espaço. A Mesa Diretora concede. O orador 
prossegue dizendo que não é de sua competência, mas que externou o grito 
de uma menina que teve a coragem de se manifestar. Fala sobre seu respeito 
à Universidade de Passo Fundo e à IMED. Diz que este fato entristece e não 
sabe que atitude tomar a não ser socializar esta preocupação. Assume os 
trabalhos o Primeiro Secretário Vereador Eduardo Peliciolli. Em Aparte o 
Vereador Marcio Patussi diz que a indignação do Vereador Padre Wilson Lill é 
a sua indignação. Diz que respeita as instituições, mas não entende o porquê 
destas duas instituições fazerem seus vestibulares na mesma data. Diz que 
vivemos um momento histórico em nossa cidade. Diz que lhe foi passado 
dados de que municípios brasileiros com até quinhentos mil habitantes que 
possuem três cursos de medicina são apenas dois, Maringá no Paraná e 
Passo Fundo. Diz que pela primeira vez na história poderíamos oportunizar 
que os egressos do ensino médio pudessem concorrer nas duas maiores 
instituições da cidade e não vão ter esta possibilidade tendo em vista 
estratégias. Diz que falou com o reitor da universidade, por que isto repercute. 
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Pede que isto não se repita nos próximos vestibulares. Diz que Passo Fundo 
vive um momento bom no ensino superior. Em Aparte o Vereador Padre 
Wilson Lill soma-se a fala do Vereador Padre Wilson Lill. Diz que poderia ser 
dado um encaminhamento a esta situação. Diz que seria importante que a 
Comissão de Educação e Bem Estar Social pudesse abrir o espaço para que 
as instituições apresentassem a esta Casa e à população a justificativa para 
este confronto de datas, sendo que isto nunca ocorreu. O orador Vereador 
Padre Wilson Lill diz que se os colegas concordarem, desafia o Presidente da 
Comissão de Educação e Bem Estar Social, Vereador Eduardo Peliciolli que 
dê este encaminhamento para intermediar esta situação. Encerra seu 
pronunciamento agradecendo a todos pela atenção. Reassume os trabalhos o 
Vereador Marcio Patussi. Pela Bancada do Partido Popular Socialista, ocupa 
a tribuna o Vereador Adilon Falkembach. Saúda o Senhor Presidente, 
Vereadora Cláudia Furlanetto, demais colegas Vereadores, comunidade. Fala 
sobre o Projeto Bombeiro Mirim. Explica o Projeto. Diz que ele ganhou o 
prêmio em dois mil e dez como melhor programa social do Estado do Rio 
Grande do Sul. Diz que é uma parceria da Administração Municipal através da 
Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social com a Congregação 
das Irmãs de Notre Dame e com o Corpo de Bombeiros. Cita dados quanto ao 
programa. Fala da importância deste Projeto. COMUNICAÇÃO DE 
VEREADORES. Ocupa a tribuna o Vereador Patric Cavalcanti. Saúda o 
Senhor Presidente, Vereadora Cláudia Furlanetto, demais colegas 
Vereadores, comunidade. Fala sobre o pronunciamento do Vereador Aristeu 
Dalla Lana quanto à reunião que aconteceu na Rua General Osório. Fala 
sobre o que foi tratado na reunião. Diz que participou de outra reunião há 
sessenta dias na dona Irene Trevisan onde foi tratado sobre as alterações 
naquela rua. Diz que a comunidade não quer a mudança para uma única mão 
naquela via. Diz que o grande problema é que vai afogar ainda mais a 
Avenida Brasil, a Rua Moron e a Coronel Chicuta. Diz que a cidade precisa de 
obras e não somente mudanças. Em Aparte o Vereador Aristeu Dalla Lana diz 
que o que chama atenção foi o Executivo Municipal estar lá dialogando com a 
população. Diz que o Secretário disse que não irão fazer o que a comunidade 
não quer. O orador Vereador Patric Cavalcanti diz que há sessenta dias o 
Senhor Prefeito Municipal Luciano Palma de Azevedo esteve na casa da dona 
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Irene juntamente com os Secretários e foi ressaltado pelos moradores que 
não era costumeiro o Prefeito ir conversar com os moradores. Fala a seguir o 
Vereador Márcio Tassi. Saúda o Senhor Presidente, Vereadora Cláudia 
Furlanetto, demais colegas Vereadores, comunidade. Elogia o Projeto 
Bombeiro Mirim que está completando dez anos. Diz que o Vereador João 
Pedro Nunes era o Secretário da Secretaria Municipal de Cidadania e 
Assistência Social na época que surgiu este Projeto. Diz que foi no mesmo 
ano que foi criado o PAC que também deu certo. Parabeniza o Governo da 
época pela coragem. Fala do pronunciamento do Vereador Sidnei Ávila 
quanto ao Ginásio Municipal Victor Mateus Teixeira. Fala sobre a questão da 
falta de continuidade, que este é o grande problema da política. Fala do 
abandono do Ginásio Municipal Victor Mateus Teixeira. Diz ao Vereador 
Sidnei Ávila que então vai sugerir a retirada do nome do Wolmar Salton do 
Parque da Efrica. Diz que a família Salton não pode ficar marcada por algo 
que está abandonado. Fala de sua preocupação quanto aos cavaletes na 
campanha eleitoral. Diz que na última campanha teve um acordo que eles não 
foram utilizados e Passo Fundo fez uma campanha limpa sem poluição visual. 
Diz que agora eles estão em horários ilegais e caindo nos pés das pessoas e 
que vai dar acidente. Diz que os Vereadores podem pensar num Projeto para 
proibir o uso de cavalete em qualquer eleição. Em Aparte o Vereador Aristeu 
Dalla Lana diz que a maior vergonha do nome Teixeirinha não foi a 
construção do ginásio e sim uma Administração deixar o ginásio ser 
sucateado. Assume os trabalhos o Primeiro Secretário Vereador Eduardo 
Peliciolli. Fala a seguir o Vereador Marcio Patussi. Saúda o Senhor 
Presidente, Vereadora Cláudia Furlanetto, demais colegas Vereadores, 
comunidade. Diz que não tem procuração da família Salton, mas que todos 
sabem de sua vinculação com eles pela sua trajetória. Diz que esta história de 
colocar nome e retirar nome é inconveniente. Diz que o que temos que cobrar 
da Administração é a reforma tanto do Parque Wolmar Salton como do 
Ginásio Municipal Victor Mateus Teixeira. Diz que doze milhões de reais 
foram investidos em dois mil e quatro pela Administração no Ginásio 
Municipal Victor Mateus Teixeira e que corrigido, o valor passa de vinte e três 
milhões de reais. Fala do Parque de Exposições Wolmar Salton. Fala sobre a 
industrialização da cidade nos oito anos do Governo passado. Diz que o 
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Vereador Patric Cavalcanti costumeiramente não consegue ouvir os colegas 
Vereadores. Fala dos oito anos da Administração do Prefeito Dipp. Fala a 
seguir o Vereador João Pedro Nunes. Saúda o Senhor Presidente, Vereadora 
Cláudia Furlanetto, demais colegas Vereadores, comunidade. Fala das duas 
reuniões na Vila Luíza na casa da dona Irene. Fala sobre o trânsito na Rua 
General Osório. Fala do avanço da comunidade da Vila Luíza nos últimos 
doze anos. Parabeniza a associação de moradores que se fez presente nas 
reuniões. Solicita Comunicação Urgente e Importante de Líder para adicionar 
ao seu espaço. A Mesa Diretora concede. O orador prossegue falando da 
caminhada institucional da comunidade. Diz que mora na Vila Luíza há quase 
cinquenta anos. Diz que o trânsito foi ajustado por enquanto. Fala sobre a 
Mostra da Cultura Gaúcha que está acontecendo na cidade. Parabeniza a 
equipe organizadora através da liderança da dona Gilda. Fala sobre questão 
cultural da cidade de Passo Fundo. Em Aparte o Vereador Padre Wilson Lill 
faz suas as palavras do Vereador João Pedro Nunes. Diz que setenta por 
cento das pessoas que estavam nas arquibancadas eram oriundas dos 
bairros e vilas da cidade. Fala da importância deste momento. Diz que a 
mostra foi nota dez. O orador Vereador João Pedro Nunes diz que para o 
futuro esta Casa e o Executivo Municipal tem que fortalecer as invernadas nos 
CTG’s. Encerra seu pronunciamento agradecendo a todos pela atenção. 
Reassume os trabalhos o Vereador Marcio Patussi. Fala a seguir o Vereador 
Isamar Oliveira. Saúda o Senhor Presidente, Vereadora Cláudia Furlanetto, 
demais colegas Vereadores, comunidade. Fala de notícia muito boa para o 
Estado do Rio Grande do Sul quanto a melhorias na colocação do Estado no 
IDEB. Diz que as escolas do Estado melhoraram seus índices. Diz que o 
ensino médio público do Estado sobe da décima para a segunda colocação. 
Fala sobre os índices do IDEB no Estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. 
Diz que temos que festejar este índice. Fala a seguir o Vereador Gleison 
Consalter - Palhaço Uhu. Saúda o Senhor Presidente, Vereadora Cláudia 
Furlanetto, demais colegas Vereadores, comunidade. Fala de visita que fez no 
último sábado nos Bairros Jaboticabal, Schisler, Ipiranga escutando alguns 
pedidos da comunidade. Fala sobre os pedidos que a comunidade fez, que 
são simples. Agradece a atenção e o atendimento do Secretário Municipal de 
Transportes e Serviços Gerais, Senhor Cristiam Thans. Diz que o pedido que 
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fez semana passada sobre o corte de árvores na lombada eletrônica da 
sinaleira da Avenida Presidente Vargas já foi executado. Fala de triste 
incidente que aconteceu no final de semana, que foi o lamentável encontro de 
gangues na frente do shopping. Diz que alguma atitude tem que ser tomada. 
Diz que temos que dar um basta nesta situação. Em Aparte o Vereador 
Renato Tiecher - Tchêquinho parabeniza os cafés de chaleira que a semana 
farroupilha está proporcionando e que amanhã o café de chaleira é no CTG 
Moacir da Motta Fortes e quarta-feira vai ser no DTG do Industrial. PAUTA. O 
Senhor Presidente faz a Leitura da matéria constante da Pauta. EM 
SEGUNDA DISCUSSÃO PRÉVIA: PROJETO DE LEI Nº 82/2014 – DE 
AUTORIA DO VEREADOR GLEISON TÚLIO CONSALTER (UHU) - "Dispõe 
sobre a obrigatoriedade dos restaurantes e similares em conceder descontos 
e/ou meia porção para as pessoas que realizaram cirurgia bariátrica ou 
qualquer outra gastroplastia na forma específica, e dá outras providências." 
Em Discussão. Inscrito o Vereador Gleison Consalter - Palhaço Uhu. Saúda o 
Senhor Presidente, Vereadora Cláudia Furlanetto, demais colegas 
Vereadores, comunidade. Explica seu Projeto que está na Pauta de hoje. Diz 
que recebeu em seu Gabinete algumas pessoas que fizeram esta cirurgia e 
lhe deram esta sugestão. Diz que posteriormente fez contatos com donos de 
restaurantes. Diz que o Projeto está gerando algumas contradições. Diz que 
está em questão o prejuízo que os donos de estabelecimentos vão ter, mas 
que pelo contrário que eles não terão prejuízos, sendo que as estas pessoas 
estão deixando de ir a estes lugares. Diz que quando estas pessoas forem 
levarão mais pessoas, amigos que não fizeram a cirurgia aumentando o lucro 
destes restaurantes. Diz que foi questionado se a bebida entraria neste 
desconto, mas que não entra, que a bebida é um caso à parte. Diz que temos 
que para de pensar só no lado financeiro e dar uma atenção maior a estas 
pessoas que fizeram esta cirurgia. Diz que depois de aprovada esta Lei todos 
os estabelecimentos deverão fixar um cartaz divulgando esta Lei. Encerra seu 
pronunciamento agradecendo a todos pela atenção. Encerrada a discussão. 
ORDEM DO DIA. (17:09) EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: PROJETO DE LEI 
Nº 57/2014 – DE AUTORIA DA VEREADORA CLAUDIA FURLANETTO - 
"Estabelece a utilização de linguagem inclusiva de gênero, no âmbito 
municipal." Baixado para a Comissão de Obras Públicas e Nomenclatura de 
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Ruas, por solicitação do Presidente da Comissão, Vereador Padre Wilson Lill. 
PROJETO DE LEI Nº 67/2014 – DE AUTORIA DO VEREADOR MÁRCIO 
LUIZ TASSI - "Proíbe que os cavalos vítimas de maus tratos apreendidos pela 
Prefeitura Municipal de Passo Fundo retornem para o uso em Veículos de 
Tração Animal e dá outras providências." Em Discussão. Inscritos os 
Vereadores Márcio Tassi, Eduardo Peliciolli, Padre Wilson Lill, Sidnei Ávila e 
João Pedro Nunes. Ocupa a tribuna o Vereador Márcio Tassi. Saúda o 
Senhor Presidente, Vereadora Cláudia Furlanetto, demais colegas 
Vereadores, comunidade. Diz que o Projeto já passou pelas quatro 
Comissões e teve o parecer favorável. Explica seu Projeto. Diz que é mais 
uma Lei em defesa da causa animal. Diz que está pedindo dignidade aos 
cavalos que tanto trabalham. Diz que o carroceiro que cuida seu cavalo não 
está incluído nesta Lei. Fala sobre o Projeto castramóvel que está sendo 
desenvolvido pelo Senhor Prefeito Municipal Luciano Palma de Azevedo. 
Encerra seu pronunciamento agradecendo a todos pela atenção. Ocupa a 
tribuna o Vereador Eduardo Peliciolli. Saúda o Senhor Presidente, Vereadora 
Cláudia Furlanetto, demais colegas Vereadores, comunidade. Comenta o 
Projeto do Vereador Márcio Tassi. Fala dos maus tratos com os cavalos. Fala 
de cavalos levados até a hotelaria que foram vítimas de maus tratos. 
Parabeniza o Vereador Márcio Tassi pelo Projeto. Pede aos colegas 
Vereadores que aprovem o Projeto. Encerra seu pronunciamento 
agradecendo a todos pela atenção. Ocupa a tribuna o Vereador Padre Wilson 
Lill. Saúda o Senhor Presidente, Vereadora Cláudia Furlanetto, demais 
colegas Vereadores, comunidade. Diz que é favorável ao Projeto, mas que 
ficou uma dúvida, que se quem adotar este animal poderá usar para um 
serviço num sítio por exemplo. Em Aparte o Vereador Márcio Tassi diz que 
poderá usar sim, que não quer que ele volte para as mãos dos agressores. O 
orador Vereador Padre Wilson Lill diz que estava somente com esta dúvida. 
Diz que a comunidade pode imaginar que vai adotar o animal e vai ter o 
“prejuízo” de cuidar dele e trata-lo. Em Aparte o Vereador Eduardo Peliciolli 
diz que o animal não pode ser doado a pessoas causadoras de maus tratos. 
O orador Vereador Padre Wilson Lill diz que no Projeto está escrito que ele 
não pode ir para tração. Pergunta se ele pode ser usado para tração no seu 
sítio. Em Aparte o Vereador Eduardo Peliciolli diz que o sítio é rural. O orador 
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Vereador Padre Wilson Lill diz que é favorável ao Projeto. Encerra seu 
pronunciamento agradecendo a todos pela atenção. Ocupa a tribuna o 
Vereador Sidnei Ávila. Saúda o Senhor Presidente, Vereadora Cláudia 
Furlanetto, demais colegas Vereadores, comunidade. Fala do mérito do 
Projeto. Diz que hoje em dia os animais estão mais valorizados do que o ser 
humano. Fala das leis que estão sendo postas. Diz que há uma elevação 
maior do animal do que do ser humano. Diz que precisamos corrigir o que 
está sendo proposto, por que estão se invertendo os valores. Fala da 
ingerência do estado nas três esferas do poder. Fala do uso do animal na 
cultura gaúcha. Diz que vai votar a favor do Projeto. Fala do custo para o 
Município manter estes animais que são retirados de seus donos. Fala do 
Projeto do castramóvel. Fala dos custos da castração. Encerra seu 
pronunciamento agradecendo a todos pela atenção. O Vereador João Pedro 
Nunes sente-se contemplado. Encerrada a discussão. Em Votação. Em 
Questão de Ordem o Vereador Márcio Tassi agradece aos colegas 
Vereadores o apoio neste Projeto. Diz que a Casa está de Parabéns por mais 
um Projeto na causa animal. Aprovado, por unanimidade dos presentes. 
Encerrada a Ordem do Dia. (17:28) O Senhor Presidente convida a todos para 
a próxima Reunião Plenária Ordinária no CTG Lalau Miranda tendo em vista a 
comemoração dos festejos farroupilhas. Em Questão de Ordem o Vereador 
Isamar Oliveira solicita Comunicação Urgente e Importante de Líder pelo 
Partido dos Trabalhadores. Saúda o Senhor Presidente, Vereadora Cláudia 
Furlanetto, demais colegas Vereadores, comunidade. Em Aparte a Vereadora 
Claudia Furlanetto fala sobre o que acontece na cidade de Caxias do Sul 
quanto aos imigrantes. Faz leitura de matéria do Sine de Caxias do Sul que 
nega que a chegada de estrangeiros tenha diminuído o mercado de trabalho 
para os caxienses. Diz que precisamos falar a verdade na tribuna. Diz que 
precisamos fazer falas coerentes, concretas e reais. Diz que a nossa cidade 
tem espaço para todos. O orador Vereador Isamar Oliveira cita dados da 
pobreza no Brasil. Fala sobre os índices de pobreza que caíram no Brasil. 
Cita dados da pobreza no Brasil. Cita dados da classe média no Brasil. Fala 
de críticas sem embasamento legal que estão sendo feitas pela grande mídia. 
Diz que nem sempre a grande mídia mostra o que tem que mostrar. Encerra 
seu pronunciamento agradecendo a todos pela atenção. Em Questão de 
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Ordem o Vereador Alex Necker solicita Comunicação Urgente e Importante de 
Líder pelo Partido Comunista do Brasil. Saúda o Senhor Presidente, 
Vereadora Cláudia Furlanetto, demais colegas Vereadores, comunidade. Diz 
que já falou na Sessão passada sobre os índices do IDEB. Diz que o 
Vereador Isamar Oliveira sempre que usa a tribuna gosta de desmerecer os 
esforços do Governo Municipal. Fala de matéria importante do Jornal O 
Nacional do fim de semana quanto ao IDEB. Cita índices do IDEB quanto à 
educação municipal. Diz que a Rede Municipal de Ensino continua da mesma 
forma, com os mesmos Projetos e Programas. Diz que sempre tem falado na 
tribuna o avanço dos Governos Estadual e Federal. Diz que espera que no 
futuro esta também seja a compreensão do Vereador Isamar Oliveira, de 
reconhecer os avanços Federais, Nacionais e também do Governo Municipal. 
Fala de matéria importante que fala que Passo Fundo tem avançado muito na 
melhoria e condição econômica no Brasil. Diz que o ex-prefeito Dipp tem 
méritos no desenvolvimento industrial. Diz que o atual Governo registra 
índices bastante revigorantes na economia municipal, que basta apresentar a 
avaliação do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação que registrou 
que Passo Fundo ocupa o sexto lugar entre as melhores cidades para a 
instalação de empresas. Diz que só no período de janeiro a julho de dois mil e 
quatorze registrou a criação de quatrocentos e trinta e seis novos negócios na 
nossa cidade. Diz que isto deixa a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico de parabéns. Encerra seu pronunciamento agradecendo a todos 
pela atenção. Quando o relógio do Plenário marcava 17 horas e 39 minutos, o 
Senhor Presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando a 
próxima Reunião Plenária Ordinária para o dia dezessete de setembro de dois 
mil e quatorze às quinze horas no CTG Lalau Miranda. E do que, para 
constar, foi determinada a lavratura da presente ATA, digitada em duas vias e 
que, após lida e achada conforme, será assinada pelos membros da MESA. X 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 


