
 

 
 

 

 

ATA 014/19 

 

 

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, no Plenário da Casa 

Legislativa, realizou-se a décima quarta SESSÃO ORDINÁRIA da terceira Sessão Legislativa, da 

sétima Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na 

ocasião o Presidente Rodrigo Semensatto de Lima e os Vereadores: Nercio da Silva Ambos, Diogo da 

Rocha Vaz, Alex Sandro Fallavena da Rocha, Manoel Renato dos Santos Silva, Mateus de Lima 

Romeira, Tiago Pacheco Govoni, Ilo Wildfaier Lombardi e Luciane Teifke Pacheco. Havendo 

“quórum”, o Presidente Rodrigo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. A ATA 

13/19, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após passou 

à leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. n° 072/19; 073/19; 074/19; 

075/19, encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa. RECEBIDAS 

DE TERCEIROS: Of. 3139/2019 do TCE informando sobre a decisão referente às Contas de Governo 

deste Município no exercício de 2016; Of. 0134/2019 notificando crédito de recurso financeiro sob 

bloqueio. Of. da Telefônica respondendo ofício enviado anteriormente; Convite da Associação Passo 

Grande para reunião na sua sede. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. nº 014/19 encaminhando 

proposições aprovadas em sessão ordinária do dia 06 de maio de 2019. EXPEDIDAS A 

TERCEIROS: Não houve. A seguir passou-se à leitura do resumo das proposições e projetos 

encaminhados à Mesa. No período do GRANDE EXPEDIENTE, os Vereadores previamente 

inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a Tribuna o VEREADOR ILO, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Como passei nas fotos 

do grupo da Câmara, dos colegas vereadores, eu na semana passada estive andando pelo município 

e uma pessoa me cobrou sobre uma máquina do município que estaria desatualizada numa 

propriedade particular, onde eu não sabia bem próxima minha residência, aí tive ontem tomando 

conhecimento dessa máquina, carregadeira velha, para minha surpresa essa carregadeira faz 

próximos 3 meses ou mais de 3 meses, onde foi prestar serviço na propriedade particular, então eu 

digo cada dia deixa a gente mais insatisfeito da administração sendo que essa carregadeira, todos 

nós sabemos, uma máquina de grande utilidade, uma das melhores maquinas que a prefeitura adquiriu 

até hoje, e o serviço que ela foi prestar foi puxar tora numa propriedade particular para o 

proprietário, veja bem gente, quantos tratores nós temos no município e outras escavadeira e foi lá a 

carregadeira prestar serviço para puxar as madeiras do proprietário para fora, puxou a metade e 

quebrou, foi um trator particular;  ontem estive lá tirando fotos, tinha mais pessoas presente também. 

Tem uma carregadeira abandonada no Jorge do Martin há mais anos, não é só da gestão do Elomar, 

no tempo da falecido Rui acho que uns dois anos, agora faz mais, provavelmente faz mais de quatro 

anos que está abandonada também; Tem uma retroescavadeira que está na Areinha onde foi retirar 

cascalho e estragou há três meses, está com pneu furado desativada também e temos está carregadeira 

que se encontra, quem não sabe está na propriedade do seu Valino,  bem próximo à minha região 

também, onde ela foi levada para prestar serviço ao proprietário e lá está três meses desativada, uma 

máquina de grande utilidade do jeito que está nossas estradas, falta de carregadeira, falta de 

caminhão, aí temos duas carregadeira, todas desativadas e mais esse caminhão que a relíquia do 

município, ninguém de nós que tem um caminhão deste porte, para quem conhece, a capacidade que 

esse caminhão tem está desativado esse caminhão também, está com vidro aberto chovendo para 

dentro e a gente não vê o interesse da administração pelo que temos sofrendo em partes de estrada  e 

está ali um caminhão modelo desativada, temos duas carregadeiras; numa  não vamos falar, mas 

vamos falar nessa, a outra quando prefeito assumiu já estava deslocada e  continua pior do que estava 

ainda e o município sofrendo em termos de estado, então a gente fica muito chateado, onde as pessoas, 
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até este proprietário me chamou muita atenção; o vereador não sabe que está que está carregadeira 

está nesta área e eu não sabia mesmo, então deixo aqui um pedido para o prefeito, se já foi feita algum 

levantamento de orçamento, se pretende arrumar ou não pretende arrumar, esperamos que não vá 

colocar num leilão também, já foram leiloadas três patrolas, dois tratores e muito mais outros veículos 

do município e se encontra essas máquinas, tudo de bom uso, então quero que o prefeito informe qual 

o valor de cada um, se vai arrumar ou não vai arrumar; Eu acho que é um absurdo uma máquina 

desse modelo que nem o caminhão que é um caminhão novo, essa retro que não é uma retro velha,  e 

estão lá três meses abandonadas gente, onde está nossa administração? Onde está nosso prefeito? 

Onde está nosso secretário de administração? É a população que está pagando, olhem o que estamos 

enfrentando nas estradas, na frente de minha casa é vergonhoso, para quem passou na frente de minha 

casa se envergonhou, não tem mais o que fazer, cada vez que patrolam colocam terra, mas se 

colocassem duas tomberadas de cascalho cada ano não teria problema, nunca vai resolver o problema 

das estradas, então eu sinceramente me deixa muito triste ter esse maquinário abandonado, jogado 

nas propriedades, no interior, pode se dizer que está abandonado e não se vê uma pessoa interessada, 

eu não enxergo que nosso  Prefeito tenha  interesse de tirar essas máquinas  da lama, como esse 

caminhão novo chovendo para dentro, isso dói gente, caminhão que foi ganhado, o município ganhou, 

Graças a Deus seja o governo federal ou quem foi que mandou para o município e nós vamos deixar 

perder, no  momento que começa chover para dentro vai apodrecer banco, vai apodrecer tudo, a 

própria caçamba  está cheia d'água, então eu sinceramente fico bastante magoado, foi a 

administração que eu ajudei a eleger, mas não concordo com isso, sempre vou defender o povo e o 

município com certeza, mas não defendo o gestor." Usou a Tribuna o VEREADOR MANOEL 

RENATO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
"Gostaria de agradecer o convite da diretoria do colégio da Marechal para o almoço onde foi feito lá 

para comemoração do Dia das Mães, parabenizo a todos envolvidos pelo belo almoço e por tudo que 

fizeram lá, brincadeiras, a gente vê o pessoal se divertindo, fazem bastante brincadeira com as 

crianças ajudando com certeza a educar, enfim parabenizando todas as professoras, diretoras e as 

mães também que a gente viu que estavam todas empolgadas lá, todo mundo brincando lá no sábado. 

Também parabenizar novamente o secretário de desporto e as equipes que participaram de mais uma 

rodada do Campeonato Municipal onde infelizmente o meu time não conseguiu passar para a final, 

mas a gente viu que foi uma rodada bem disputada e bem leal, é o que eu estou me admirando que a 

gente está vendo uns jogos bem disputados, mas jogado na bola, não é aquele jogo que as pessoas, 

atletas mesmo entram esquecendo que tem que chutar a bola e chutando as canelas, então hoje a gente 

está vendo que está bem mudado isso aí, é uma grande melhoria, um grande avanço no esporte, então 

parabenizo essas equipes que conseguiram ir para as finais, que é o Dragons, Inimigos, os outros 

times não me recordo o nome, o Santos é o time que o vereador Diogo está participando, desejar uma 

boa rodada na final e uma boa sorte e torcer que continue da forma que está acontecendo e o ginásio 

cheio que é bom demais a gente participar e estar vendo que o pessoal estão vindo em massa olhar 

essas rodadas. Também deixar meus parabéns para todas as mães pelo seu dia de ontem onde a gente 

sabe que a mãe ou a mulher é praticamente o alicerce da casa, onde tem participação em todos os 

serviços, é lavoura, é na casa, é domiciliar e todos, então é muito justo a gente deixar os parabéns, 

infelizmente só isso não poder fazer uma homenagem mais especial. Também gostaria de comentar 

que o vereador Ilo pediu um pedido de informação, até eu não tinha certeza mas hoje até acho que a 

prefeitura está trabalhando bem, está só praticamente com oito CCs mas a gente sabe que o São 

Nunca, como a gente chama, ele está com a Coordenadoria, mas é uma pessoa que está sendo muito 

útil ali, de coordenador ele não faz nada, ele faz é na mecânica, então a gente está com nove CCs e 

dois FGs, eu acho que é pouco cargo e é uma forma mesmo da prefeitura economizar e conseguir a 

chegar o que o vereador Ilo falou aqui, que a gente hoje tem bastante maquinários com problema, 

então acredito que a prefeitura tem recurso para que se conserte, onde quase toda semana eu estou 

pedindo isso, mas está se tendo problemas de licitação e de mecânicos que a gente não tem se faz 
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licitação e por pequenos valores não acha empresa para participar,  é bem complicado, teria que ter 

mais formas mas se Deus quiser em breve, tomara que sejam consertadas essas máquinas porque é 

problemática mesmo a situação." Usou a Tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Venho novamente falar das 

respostas, hoje vieram quatro ofícios com respostas e um não achei nenhum erro no ofício, por acaso, 

mas vou começar aqui enumerar os que eu achei, por exemplo o pedido de informação sobre os PAD 

e os PAE e sindicância, eu tenho certeza que falta PAD, então quero reiterar porque eu vi o PAD no 

mural da prefeitura, a prefeitura está faltando com a verdade com este pedido aqui porque eu vi o 

pedido de PAD aberto na prefeitura, então que eles envie o resto. Também peço licença ao vereador 

Nércio para fazer um comentário sobre o pedido dele, quando ele solicitou que a prefeitura levasse 

os alunos que estão fazendo processo seletivo para ingressar na Escola Militar de Porto Alegre, 

pedido que eu apoiei, mas não entendo a resposta que pede o nome dos alunos, o vereador está dizendo 

que são três alunos, agora dependendo dos alunos vai ter transporte, se for alunos de outras famílias 

que não for interessante não vai ter transporte, causa muita estranheza uma resposta aqui mas vou 

deixar para mais para frente. Me chama também atenção aqui uma resposta sobre o trator, que eu e 

o vereador Tiago enviamos pedindo informação onde sugerimos que em vez de fazer a venda do trator 

fosse dado a uma associação, então um mês depois do leilão feito foi enviada a resposta que foi feito 

o leilão e isso todo mundo sabe, todo mundo está sabendo, mas aí daí trago a ideia, foi R$ 27.000,00 

nesse trator, será que era muito mais vantagem ter dado a uma associação, como hoje estão 

prometendo trator para associação e claro que sou a favor de passar trator para associação, mas R$ 

27.000,00, isso trouxe tanto benefício para o município que valeu mais a pena vender o trator por R$ 

27.000,00 e deixar satisfeito um cara que comprou esse trator, porque se o cara ficou satisfeito é sinal 

que não era tão ruim e aqui chegamos a resposta ao pedido informação sobre o leilão onde eu 

perguntei por quanto foi inserido o Fiesta IQI 7065 no edital do leilão, que como eu disse no site da 

prefeitura não tinha esse carro constando, estou aqui acompanhando o leilão quando do nada o 

leiloeiro oferece o carro IQI 7065, um Fiesta muito bom por sinal, 2011 mas um carro muito bom, 

completo com ar condicionado e tudo, foi vendido por R$ 7.000,00, me informam que foi colocado no 

site da Companhia dos Leilões, mas então o Portal Oficial, o mural oficial da prefeitura é o site 

Companhia dos Leilões e disse que pode colocar no dia, mas então quando vê a Prefeitura vai querer 

leiloar o prédio da Prefeitura e coloca no dia, faz um leilão com dois carros  e no dia bota o prédio 

da prefeitura, no dia bota a patrola Volvo, no dia bota as carregadeiras, a caçamba e mais a retro 

que o vereador Ilo acabou de apresentar a situação aqui, cadê o princípio da publicidade? eu não sou 

advogado mas tem aqui o doutor que sabe muito bem disso, deve-se oferecer oportunidade para quem 

quiser comprar o carro e era uma carro bom, foi comprado carro muito pior por valores parecidos e 

não foi respeitado os trâmites legais, alertei a comissão no dia desse leilão e não resultou em nada, 

mas o que causa mais indignação em mim nesta resposta é que fala a relação dos bens e valores que 

se encontra a disposição com a comissão dos leilão, aí mostra a politicagem que tem nesta 

administração porque no ano passado foi feito um pedido de informação sobre o leilão do ano passado 

e foi trazida até esta Casa a relação, nada contra quem fez o pedido no outro ano, mas minha 

indignação é por quê para mim não dão a relação dos valores, na outra ocasião deram, está aqui na 

Casa a relação, na outra vez, que outro vereador pediu, nada contra o outro vereador, quero deixar 

bem registrado isso, fez sua função como fiscal do município, veio a relação, agora quando é um 

vereador da oposição não vem, aí o vereador tem que ir lá pedir a relação, então peço aqui que 

reiterem este pedido porque é um direito meu como vereador eleito por essa comunidade para ter 

acesso às informações e que pare de olhar essa Câmara como A ou como B, como nosso ou deles, 

aqui está todo mundo trabalhando para o bem do município, independentemente de partido, mas 

voltando ao assunto do leilão, na semana passada até tinha outro Vereador comigo conversando com 

uma pessoa, o responsável pelas máquinas do interior de São Jerônimo, senhor Nenau, inclusive é pai 

de um vereador colega de partido do vereador Diogo, comentando com essa pessoa disse se soubesse 
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que a Prefeitura de Barão vendeu máquina por R$10.000,00 tinha ido comprar para a Prefeitura de 

São Jerônimo porque a prefeitura de São Jerônimo fez um conserto do motor de uma máquina e gastou 

R$ 35.000,00 trago a cara aqui para confirmar essas informações, veja bem a Prefeitura de São 

Jerônimo gastou R$ 35.000,00 para fazer o motor, nós vendemos três patrolas e não deu R$ 30.000,00 

de lucro para o município, quero saber para que vender, tem tanta necessidade município assim? para 

uns alardeiam que tem dinheiro, aí vende o que tem, fora a Patrola outras coisas que foram vendidas 

que se fosse eu dono do produto não teria vendido, a van se teve comprador era porque tinha 

vantagem, tinha vantagem, via a viabilidade de manter aquele veículo, aí as duas estavam estragado 

o motor, uma era 2009 outra 2014, os dois têm os mesmos problemas, vai ficar com qual? Vai ficar 

com a velha ou com a nova? Não, tu vende a nova, em vez de arrumar a nova, tu fica com a velha que 

tem mil e outros problemas, tem as portas soldadas porque não se para de entrar poeira e vende a 

nova, carros também,  falei esses dias, foi vendido  carro por R$ 4.500,00 e outro dia o cara bateu 

arranque e saiu andando, enquanto isso tem vários setores do município a pé, vários setores que estão 

a pé, digo porque tenho conhecimento da causa e trago os funcionários aqui, se eles se prontificarem 

para  comprovar isso, aí hoje meu colega Ilo mostrando essas fotos dessas máquinas abandonadas, 

abandonadas eu canso de dizer, não canso de dizer porque tu deixar a máquina estragada, tu estragou 

teu carro deixou uma semana, duas ali numa casa de uma pessoa tudo bem, agora deixar seis meses, 

um ano, dois anos, uma máquina, tu abandonou a máquina, tu abandonou, me surpreendi muito com 

o relato do vereador Ilo dizendo questão do porquê que a máquina, que serviço que a máquina foi 

fazer, puxar tora, uma carregadeira para puxar tora sendo que temos uma carregadeira no município, 

uma carregadeira no município aí usar a carregadeira, única que tem no Município, para puxar tora, 

sendo que qualquer trator faz, a prefeitura tem quantos tratores? e se não fosse a Prefeitura, quantos 

tratores particular tem no Município? Os próprios vereadores, praticamente todos têm trator, quantos 

tratores que fazem serviço particular? Aí não, deslocam uma carregadeira para puxar tora, eu fico 

apavorado, eu fico decepcionado, fico indignado com essas coisas,  é uma irresponsabilidade, 

infelizmente não vejo outra palavra, não me vem outra palavra na mente que não seja 

irresponsabilidade com o patrimônio do nosso município, patrimônio esse que foi a duras penas 

conquistado, essa carregadeira que estava comentando foi comprada lá no tempo do Luiz Raul, 

comprada  já usada e até hoje está prestando um bom serviço, é uma máquina boa, deu sorte com a 

máquina, a própria carregadeira que os colegas falaram foi uma conquista dos então vereadores do 

PMDB na época, junto ao falecido Deputado Mendes Ribeiro, a Van essa que foi vendida foi uma 

conquista do então deputado Esperoto, então as lideranças correm atrás das coisas e muitas vezes 

coisas que já temos são vendidas por preço de banana, porque vender uma patrola por R$ 7.000,00 é 

preço de banana, muita gente pode dizer que o Rui tentou vender também, colocou em leilão; salvo 

estejam errados os editais, foi colocado uma vez uma patrola pelo valor de R$ 20.000,00, a não ser 

que tenham feito alguma mudança no edital e não esteja no site, mas hoje o que está no site é que foi 

colocada uma patrola, acho que é aquela mais velhinha por R$ 20.000,00 e hoje se vende três patrolas 

que vieram de herança de São Jerônimo, há vinte anos faziam estradas com essas patrolas, é claro 

que hoje não são as melhores, mas algum servicinho poderiam fazer e mesmo que não fizessem, tinham 

três motores bons, um pelo menos, tinha sido feito há pouco tempo, mas desculpem vereadores, mas 

as vezes, a gente se indigna com algumas coisas que tem no município e a população nos cobra e a 

gente fica de mãos atadas, mas mesmo assim fica aqui minha indignação." Em COMUNICAÇÕES, 

os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a Tribuna o 

VEREADOR TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Queria também aproveitar a oportunidade, na semana passada não me inscrevi, deixar os 

parabéns a vereadora Luciane que completou aniversário na semana passada, desejar muitas 

felicidades, sucesso no seu trabalho, na sua atual vereança aqui na Câmara também, que é uma 

vereadora muito guerreira e batalhadora, continue sempre essa colega como você é. Também 

parabenizar as mães pelo dia de ontem que era o Dia das Mães, todas as mães do nosso Barão, 
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especial a minha mãe que foi quem sempre me apoiou em todos os meus trabalhos, até no momento 

que eu entrei na política me deu uma grande força e todos os ensinamentos de caráter que eu tenho 

graça a ela. Também parabenizo o Garigan por todo sábado ali assistindo os jogos do campeonato, 

arquibancada cheia, jogos emocionante, campeonato praticamente fechado, mas está tendo bons 

jogos com bons resultados durante os sábados e algumas quartas-feiras também ocorreram. A gente 

não tem como ver aquelas fotos ali e não se indignar, questão carregadeira nova não é de hoje, ficou 

três anos no mandato do prefeito Rui estragada, entrou o Prefeito Elomar dizendo que dentro de meio 

ano ia resolver; já vai para dois anos e três meses de mandato e a carregadeira continua espedaçada, 

um dia eu e o vereador Mateus chegamos lá no Jorge por um motivo particular da oficina lá e eu não 

acreditei que era a carregadeira da prefeitura que estava lá, parece uma brincadeira, e não me 

convence esta conversa de dizer que não tem mecânico, não participam de licitação e tal; na crise que 

vive o Brasil, o Estado e tudo em geral, não vai aparecer gente que queira consertar um veículo, 

consertar uma um trator, uma carregadeira seja o que for? Eu não me convenço, eu acho que aí é vir 

aqui passar o mel em nós que nem ele, o próprio Prefeito falou aqui na sala de reuniões, que não 

apareceu gente para a licitação, ou está mal divulgado no meu pensamento ou antes teria que dar 

uma ligada para algumas empresas que podiam se interessar a vim fazer um serviço desse porte; a 

caçamba me falou no valor de R$ 15.000,00  e esses bens que foram vendidos já no outro leilão não 

poderiam ter sido usado para consertar essa caçamba para colocar um cascalho nas estradas? A 

estrada da produção se sair hoje daqui até o fim da linha, passando ali, como o Vereador Ilo falou, 

eu duvido que não tenha mais de 20 lugares que tem que botar primeira num carro, como que nós 

vamos trazer o pessoal da Serra do Herval, Pachecos e Água Fria para comprar no nosso município 

com estrada nessas condições, então é lastimável a situação; não vamos dizer que agora, não é, mais 

a coisa está piorando cada vez mais, então fica aí esse relato de indignação desse Vereador e o pessoal 

hoje diz assim na rua, o que que adianta vocês estarem correndo atrás de trator, uma que o serviço 

não rende e outra que trabalha um pouquinho e já vendi por um preço de uma bagatela que não vale 

nada, então é complicado esse tipo de coisa, é lamentável." Em seguida, passou-se à ORDEM DO 

DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas as seguintes proposições: INDICAÇÃO Nº 

015/19 DO VEREADOR DIOGO que seja estudada a possibilidade através da Secretaria de 

Desporto formar escolinha municipal de futebol com crianças e jovens de 5 a 17 anos em parceria com 

a base de grandes clubes, caso não seja possível essa alternativa que seja fornecido transporte para 

levar as crianças que queriam engrenar na escolinha de futebol de Sertão Santana. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 028/19 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja providenciado reforma de 

ponte na localidade Cerro dos Abreu, estrada que entra pelo João Luiz, passando por Gilmar onde dá 

acesso à residência de Elisabete Ventura. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 029/19 DO 

VEREADOR ALEX SANDRO que seja providenciado construção de um bueiro na entrada da 

bifurcação da estrada que dá acesso da Figueirinha até a cachoeira do Solka. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 025/19 DOS VEREADORES MATEUS e ILO que informe a situação das 

seguintes máquinas: Caçamba PAC, qual o orçamento atualizado e detalhado para conserto, e por que 

ainda não foi consertado e quando será; Carregadeira Linck, quais os defeitos apresentados, quando 

estragou, qual serviço estava fazendo e se era em propriedade particular, enviando cópia do 

comprovante de pagamento do serviço; Retro Randon, quais os defeitos apresentados e qual o 

orçamento detalhado para conserto; Carregadeira nova, quais os defeitos apresentados, qual o 

orçamento detalhado para conserto e qual a previsão para conserto; Ônibus Volare que encontra-se em 

uma oficina em Guaíba. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra 

o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou novamente quem não estava presente em sua 

primeira saudação. "Quero iniciar desejando parabéns para umas das pessoas mais importantes da 

minha vida, que é o meu pai, para mim é um baita exemplo, agradeço a Deus por ter ele com saúde 

hoje, onde completou setenta e cinco anos sábado último agora, que Deus permita que tenhamos 

muitos anos de convivência. Quero também, juntamente com o colega Tiago, convidar a todos, 
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filiados, simpatizantes e toda a comunidade que quiser se fazer presente na convenção do Partido 

Progressista que será realizada nesta Casa no sábado, com início às dezoito horas." Usou a palavra 

o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente o assunto das respostas então, vou continuar aqui, 

até peço desculpas ao presidente, sei que o assunto não era esse, mas para mim conseguir 

complementar minha fala a respeito eu tive que entrar no assunto dos pedidos de informações porque 

realmente está bastante precário, a gente muitas vezes pergunta de uma forma e é respondido de 

outra, não sei se muitas vezes não tem argumento, a informação necessária, talvez a informação não 

esteja em mãos da pessoa que está respondendo, talvez vamos ter que começar a mandar em áudio a 

pergunta, não sei qual a forma que você vai adotar presidente, eu sei que está bastante precário, aqui 

eu tenho o pedido 016, onde eu perguntei se já foi executado e me veio aqui que existe o plano, mas 

que existe eu sei, já faz de dois a três anos que existe este plano, mas a gente quer saber se está sendo 

feita alguma coisa em cima disso aí, então estão bem desfiguradas as respostas. Também presidente, 

tomei a liberdade nessa semana, com deu bastante chuva e a gente, pelo monos eu, recebi bastante 

reclamações a respeito do colégio JJ de Andrade, das velhas goteiras, que já são familiares, há 

bastante tempo, onde tinha este orçamento da obra dos R$ 150.000,00 que não aconteceu, acho que 

vai ser perdida, tem outro projeto que está correndo, então tomei a liberdade de pedir para marcar 

uma reunião com o secretário de educação para gente poder retomar, tentar dar uma agilizada, ver 

o que vai ser feito, o que pode ser feito nesta situação , onde o secretário deixou bem à vontade para 

qualquer coisa que precisasse, então assim que eu conseguir uma agenda eu vou passar para esta 

Casa a data da reunião, acho que a gente tem que se movimentar neste sentido porque está bem 

complicado, inclusive sexta-feira nem aula teve por causa que a chuva foi intensa, mas a situação ali 

está bem complicada, então a gente tem que pressionar e tentar fazer alguma coisa neste sentido. 

Também sábado serão as semifinais do campeonato municipal de futebol de salão, parabenizar o 

secretário que está empenhado nesta questão do esporte no município, no qual eu coloquei o pedido 

a respeito da escolinha, mas eu seu que o secretário vem trabalhando neste sentido também, vem 

trabalhando, a gente sabe que não é fácil, mas vem trabalhando neste sentido, eu acho que dentro de 

pouco tempo a gente vai ter alguma nesta área, mas em termos de campeonato a gente nunca teve um 

secretário que fizesse tantos eventos e bem organizado, então está de parabéns." O VEREADOR 

ALEX SANDRO abriu mão da palavra. Usou a palavra o VEREADOR ILO, Líder do MDB, saudou 

o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero usar meu 

espaço para dar meus parabéns às nossas mães que estão presente, a Luciane, a Ionice e as demais, 

a todas as mães dessa Casa, de nosso município, de nosso estado, nosso Brasil, estão de parabéns 

pelo dia tão merecido de ontem, deixo aqui minha homenagear a todas as mães, não tenho mais a 

minha, mas com certeza está acolhida por Deus, deixo aqui a minha homenagem a todas mães de 

nosso município. Quero fazer um breve comentário colegas vereadores, hoje já sabemos quem é o 

coordenador da agricultura, que foi informado que é Seu Alvicio, não sei se tem coordenador ou não, 

referente alguns serviços que foram pagos na Secretaria da agricultura e não foram concluídos, até 

ia trazer o recibo, mas por esquecimento não trouxe, tem recibo de serviço que foi pago na secretaria 

da agricultura, em fevereiro gente, e esse serviço não foi concluído ainda, então fico bastante 

chateado também, as pessoas vêm na prefeitura, paga o trabalho, seja uma hora ou seja duas para o 

serviço ser concluído e já faz dois ou três meses e esse serviço não foi feito através da secretaria de 

agricultura, então deixo aqui meu pedido ao coordenador ou secretario que está resolvendo essa 

pasta, que tome Providência desse serviço que não é um só, tem mais de um, que se ele foi pago há 

bastante tempo e não foi realizado espero que novamente em seguida seja realizado esse trabalho." 

Usou a palavra a VEREADORA LUCIANE, Líder do PSD, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero Agradecer pela graça de ser mãe e sendo 

mãe entender os ensinamentos que a minha mãe passou para mim, que só sendo a gente sabe o que 

muitas vezes ela dizia e a gente não acreditava e sendo mãe a gente vê tudo na gente o quê que a mãe 
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ensinava para gente e quero agradecer muito a Deus por ter minha mãe ainda comigo e estender 

também um feliz Dia das Mães a todas as mães do mundo." O VEREADOR NERCIO abriu mão da 

palavra. Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE RODRIGO, saudou novamente quem não se 

fazia presente na abertura da Sessão. "Eu queria parabenizar todas as mães, especial a minha também, 

que graças a Deus eu tenho ela e também aos pais que foram mães, o meu pai mesmo criou meus dois 

irmãos mais velhos, perdeu a sua esposa e meus irmãos eram bem novinhos na época; também 

parabenizar esses pais que tiveram que ser mães também. Sobre as respostas aqui faladas vereadores, 

vocês têm o regimento da Casa, como disse o Vereador Alemão, é só vocês colocar em prática que a 

gente vai poder cobrar. Também já foi falado do campeonato aqui, o secretário pediu para mim 

ressaltar que a nona rodada será agora dia dezoito, os jogos começam às 8 horas, tem um sub-13, 

pessoal lá da Serra contra o pessoal aqui do Barão, gurizada, e depois começa a rodada valendo 

mesmo às 9 horas, então dizer para o secretário que acho que não vou poder estar na final, senhor  

marcou bem no dia que eu tenho compromisso, minha sobrinha faz 15 anos e não vai ter como, por 

causa da festa foi adiada uma rodada para o dia primeiro, mas com certeza vai ter alguém lá 

representando nós vereadores." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, 

convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte de maio de 2019 no mesmo horário e 

local. 

 

 

Sala de Sessões, 13 de maio de 2019. 
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