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Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, no Plenário da 

Casa Legislativa, realizou-se a décima nona 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, Manoel Renato dos Santos Silva, Mateus de Lima Romeira, Tiago Pacheco Govoni, Alex 

Sandro Fallavena da Rocha, Ilo Wildfaier Lombardi e Luciane Teifke Pacheco. Havendo “quórum”, o 

Presidente Rodrigo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. A ATA 18/19, 

previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após passou à 

leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Não houve. RECEBIDAS DE 

TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. nº 019/19 encaminhando 

proposições aprovadas em sessão ordinária do dia 10 de junho de 2019; Of. LEG. nº 015/19 

informando aprovação do projeto de lei nº 011/19; Of. LEG. nº 016/19 informando rejeição do projeto 

de lei nº 008/19; Of. LEG. nº 017/19 informando rejeição do projeto de lei nº 010/19. 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 MANOEL 

RENATO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Em 

primeira mão gostaria de parabenizar o pessoal da festa de ontem, da Capela São João Batista, onde 

novamente teve uma ótima festa, bastante público presente, a gente vê que em todas as regiões estão 

aumentando o pessoal participando, com certeza é porque está sendo umas festas bem organizada 

pela diretoria e pelo pessoal da região, infelizmente a gente teve esse problema lá da CEEE, que não 

dá para dizer que é por um acaso, mas a CEEE é problemática mesmo, a gente tanto trabalha e 

batalha em cima de que se tenha melhorias, não dá para dizer que algumas coisas já não melhorou, 

mas esses problemas de vez em quando acontece ainda, a gente sabe que o pessoal com certeza teve 

uma perca e uma dificuldade grande porque não dava nem para se imaginar que poderia faltar luz, 

tempo bom, sol quentíssimo e ali pouco mais de meia tarde para festa, terminar a energia é bem 

complicado, com certeza o pessoal não estava preparado para isso, não tinha arrumado esse gerador, 

então com certeza deu um transtorno grande lá. Também parabenizar as pessoas que tiveram de 

aniversário nessa semana, cito alguns nomes que são bem familiares, a Joaquina, o Daniel, o Volmar 

que é conhecido como Chuchu e a minha filha Érica, que também estava completando 20 anos já, 

deixo os parabéns e toda felicidade do mundo a todos e os demais que a gente não sabe mas com 

certeza teve bem mais aniversariantes no município. Também gostaria de deixar os votos e pesares a 

família do seu Djalma que eu não sabia que tinha falecido, fiquei sabendo a meia hora atrás ou 

digamos uma hora atrás, ele viajava comigo todos os meses, às vezes até duas vezes por mês, com 

certeza vai deixar muita saudade e falta para todos seus familiares. Também a mãe do Jeverton, da 

Solange, que faleceu no sábado, deixo voto de pesares a toda família, tem mais filhos mas eu conheço 

a maioria por apelido, então a gente sabe que é uma pessoa que vinha a tempo já ruim, mas ninguém 

quer que faleça, sempre a esperança é que melhore, então gostaria de deixar os votos de pesar a essas 

duas famílias. Também comentar um pouquinho desse projeto que a gente tem na Casa, tem vários 

projetos aí, uns três ou quatro, mas que vai em votação hoje que é esse do trator que vai ser cedido lá 

para Associação do Passo Grande, onde a gente vê as outras associações que ganham implementos 

só tão melhorando e conseguindo a crescer, até mesmo sócios, então com certeza se a prefeitura 

conseguisse a repassar para todas associações um trator com implementos melhoraria muito porque 

a secretaria da agricultura não consegue atender nem 10% da população, então com esse trator sendo 
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cedido para as associações facilitaria bastante com certeza eles vão saber administrar lá na 

associação do Passo Grande; já deixo aqui uma boa sorte lá para nova diretoria e que se depender 

da gente, a gente deixa o nome à disposição e com certeza esse trator só vai depender agora do 

Prefeito fazer o documento e eles podem pegar e trabalhar lá conforme acharem melhor lá para os 

sócios deles." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer 

uso da palavra. Usou a Tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero iniciar a minha fala parabenizando a 

comunidade São João Batista pelo evento de ontem, a gente fica feliz em ver as comunidades do nosso 

município se estruturando, a gente vê ali uma baita de uma obra, que bom que deu tempo de concluir 

a tempo, também fiquei de certa forma surpreso, até comentei com a minha esposa, uma coisa que eu 

acho legal que pessoas de outras comunidades têm se ajudado, ontem eu vi gente das comunidades da 

Aparecida ajudando na festa, gente da comunidade da Boca do Campo ajudando na festa, assim como 

o pessoal do Passo Grande ajudavam em outras festas do município, achei essa troca de parcerias 

bem interessante sempre quando tem uma parceria eu acho que tenha a somar. Também parabenizar 

os universitários que fizeram um baile no sábado buscando recursos para apoiar no transporte escolar 

enfim parabenizo as atividades do final de semana. Ia botar uma Indicação hoje mas como já tinha 

botado três não pude, mas deixo aqui registrado de forma verbal um pedido que o Executivo agilize a 

questão da iluminação pública que isso, acho que esse ano não sei se foi feito alguma manutenção, 

mas a gente vê que tem vários pontos que estão queimadas as lâmpadas e isso é uma questão de 

segurança pública então eu deixo aqui meu pedido que seja feita essa manutenção. Como o colega 

Renato falou, questão do trator, eu já tinha conversado com o presidente da associação, sou favorável, 

acho que a prefeitura deveria fazer isso o mais possível a ceder os tratores para as associações porque 

eu penso assim, daqui até região de você tem quantos quilômetros? Se o trator fica sediado aqui até 

chegar lá quanto vai rodar para fazer um serviço ou dois serviços na comunidade e estando sediado 

lá numa instituição vai ser muito mais útil e muito mais fácil para comunidade ter acesso a esse 

serviço, desejo boa sorte que vocês consigam fazer um bom trabalho com esse implemento, essa função 

de ceder máquina para Associação é uma baita de uma iniciativa que é feita aqui no nosso município, 

acho que faz anos que vem acontecendo, já foi cedido retro, foi cedido para a  associação do Mato da 

Justa e Linha Amália duas retros, depois foi cedida uma retro para a Invernada e isso eu acho que, 

algumas deram problemas como ninguém é perfeito, mas dá muito certo, outros municípios, eu sei de 

um município do lado aí que tem um caminhão que era para ser de uma associação que veio para isso 

e fica guardado por simplesmente porque a administração não se acerta, exemplo de outro município 

que eu estou dando, mas que bom que dá certo em nosso município e que as gestões que vem governar 

nossa cidade siga esse bom exemplo. Também não posso deixar de falar minha insatisfação porque 

mais uma semana que se chega e não vem as respostas dos pedidos de informação que foram feitas 

nesta Casa, é uma falta de transparência do governo porque a gente busca informações porque as 

pessoas questionam a gente, nós estamos eleitos para isso, tem pedido de informação desde fevereiro 

que agora está completando 4 meses que está atrasado e eu não vejo alternativa senão eu vou ter que 

acionar até o Ministério Público para informar essa falta de transparência, uma hora a queixa é que 

não tem dinheiro, outra hora a queixa é que a folha está estourada, mas dinheiro a gente vai olhar 

nunca houve falta de repasse do Governo Federal, como infelizmente houve em outras administrações, 

a gente olha, faz um aparado, é fácil hoje procurar no Google ver o quanto veio de recurso quando 

nos outros governos Federais e Estaduais por questão de economia, independente do prefeito que 

tiver ali vai vir os recursos, no governo do Rui infelizmente faltou bastante disso porque o Brasil 

estava em crise, nós tivemos até um impeachment de uma Presidente e isso acabou com a economia 

nacional e aí ficou com esta história; também fala-se na folha, mas esta semana fiquei sabendo de 

mais um ou dois  CCs novos que chegaram na prefeitura, pessoas que não conheço e não sei qual os 

cargos estão desempenhando, mas fala que a folha está estourada aí não chega as informações para 

nós e muitas vezes os serviços que poderiam estar sendo feito e não está sendo feito por causa que diz 
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que a folha está estourada e está faltando, como por exemplo nos Pachecos  que tem toda a estrutura 

e não tem dentista mais, aqui no Barão nós tínhamos a banda que era uma baita de uma coisa que a 

gente tinha no município, não tem mais porque diz que é por causa da folha, assim como diversos 

outros serviços que não tem e dizem que é por causa da folha e aí quando um vereador pede uma 

informação não vem infelizmente, desculpe o desabafo colegas, mas é o momento de deixar o nosso 

desconforto, desculpe o prolongamento." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando, 

durante a discussão, a INDICAÇÃO N° 017/19 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO, foi 

retirada de pauta pelos proponentes. Foram discutidas e votadas e aprovadas por unanimidade as 

seguintes proposições, Projeto de Decreto e Projeto de Lei: INDICAÇÃO Nº 018/19 DO 

VEREADOR MATEUS que seja fornecido material de limpeza para todos os setores da 

municipalidade a fim de manter as boas condições de higiene, principalmente nas escolas e nos postos 

de saúde. INDICAÇÃO Nº 019/19 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que seja realizada 

com maior urgência possível a reconstrução do muro de contenção junto a entrada do 

posto.  JUSTIFICATIVA: Recentemente um engenheiro esteve analisando extraoficialmente o local e 

averiguou que a falta dessa construção oferece riscos ao prédio do anexo ao posto de saúde Enfermeira 

Neusa Barragan. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 038/19 DO VEREADOR DIOGO que seja 

providenciado colocação de placas proibindo o trafego de carretas na entrada do pouca sombra, para 

que as carretas desviem pela Certaja e Linha Dona Amália.   Justificativa: Muitas carretas que trafegam 

por esse trajeto ficam trancadas na lomba do Mica e com o sinalização de desvio para carretas não 

ocorrerá mais esse problema. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 039/19 DA VEREADORA 

LUCIANE que seja providenciado colocação de sinalização com placas de indicação de curva e ponte 

na localidade areinha, perto da residência do Ex-Vereador Álvaro, bem como melhorias de acesso e 

visibilidade da ponte. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 040/19 DO VEREADOR ALEX 

SANDRO que seja providenciado patrolamento e encascalhamento na estrada da Produção que dá 

acesso à residência do Senhor Frica Mariano e demais quatro famílias. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 

Nº 041/19 DO VEREADOR ILO que seja providenciado patrolamento e encascalhamento e 

melhorias na estrada que sai da capela Santa Terezinha na Zona dos Marques, passando pela residência 

do falecido Valdemar, pelos fornos de carvão de Ico, falecido Neti, Júlio Pacheco até a estrada da 

Produção. PROJETO DE DECRETO Nº 003/19 Decreta Ponto facultativo na data de 21 de junho 

de 2019. Durante a discussão do PROJETO DE LEI N° 013/19 a Sessão foi suspensa para pedido de 

orientação ao Assessor Jurídico, em seguida o vereador Nercio pediu vista ao projeto e foi concedida 

pelo presidente. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o 

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

que se faziam presentes. "Eu acho que dessa forma com esse pedido de vista vai ficar bom a gente 

conseguindo aumentar então esse prazo de dois anos então da cedência desse trator que eu tenho 

certeza que vai beneficiar bastante essa associação que está retomando os trabalhos agora e não vai 

prejudicar em nada, vai só beneficiar vocês, então uma semana a mais não vai dar diferença. Também 

convidar o pessoal para a sexta taça intermunicipal de futsal que vai começar dia 5 de julho, iniciativa 

da secretaria de esportes de Barão do Triunfo, a escolinha de boxe e artes marciais também que vai 

começar, parabenizo o secretário daquela iniciativa, acho que tudo que vem para beneficiar as nossas 

crianças é válido e tenho certeza que vai ter bastante aluno. Também quando tem que dá-lhe pau a 

gente dá e quando tem que criticar a gente critica, mas estava olhando o jornal Regional e vi aqui 

então que está aberto uma licitação para ser comprada uma Patrola zero bala para o município, então 

é bom a gente ver esse tipo de iniciativa, pode ser que casos que nem essas estradas que não estão 

sendo feitas, pode ser que daqui a pouco com uma máquina nova para prefeitura, daqui a pouco vão 

conseguir fazer, então vamos esperar para ver. Também fiquei contente que até que enfim abriram 

um pregão também para aquisição de peças para aquela para caçamba traçada que está mais de um 

ano parada no pátio ali da Secretaria de obras, abriram então o pregão para que seja adquirido peças 

para arrumar essa caçamba; é bastante complicado a gente falar em máquinas da prefeitura porque 
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muita coisa às vezes já vêm debilitado de outras gestões, já vem debilitado e com problema de outras 

administrações, às vezes não é feita a manutenção correta, às vezes o próprio funcionário acaba 

operando a máquina de maneira incorreta, mas vendo que o município está investindo numa máquina 

nova, só peço que seja usada de uma boa maneira." Usou a palavra o VEREADOR ALEX SANDRO, 

Líder do PDT, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes, 
em especial o pessoal do Passo Grande que vieram visitar, "não que vocês perderam a viagem eu acho 

que está certo a gente tentar uma Emenda para já esse trator ser para dois anos e a presença de todos. 

Quero também parabenizar o pessoal da Capela São João Batista pela organização, pela ótima festa, 

foram abençoados por um rico dia de sol, tiveram o azar da luz ali mas não foi erro deles. Quero 

também comentar sobre o que os colegas Ilo e o Alemão comentaram aqui, sobre essas questões de 

pedido, muitas pessoas às vezes, nossos munícipes nunca vieram aqui nessa Casa, então eles querem 

um bueiro, querem uma ponte, mas dizem, não adianta porque tu é a minoria lá e tu não vai conseguir, 

eu acho que é o grande erro que eles pensam ou por não saber como é que funciona, acho que todos 

nós, cada um colocar meia dúzia de pedido ninguém vai estar pedindo uma bobagem, todos são de 

acordo, todos apoiam, só que as pessoas pensam diferente, porque tu é a minoria, vocês são quatro e 

eles são cinco, então tu não vai conseguir, acho que é um erro, acho que as pessoas têm que visitar 

essa Casa e ver como é que funciona. Também em nome do André e do Dirlei quero passar o convite 

para o almoço dia 29 lá onde vai ser a associação, na esquina do butiazeiro, lá na antiga escola, 

deixar o convite a todos, eles vão fazer um almoço para arrecadar fundos e começar a movimentar a 

associação deles."  Usou a palavra o VEREADOR ILO, Líder do MDB, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Já de antemão já quero abrir mão do meu 

voto, sou favorável, super favorável e com certeza a associação vai aproveitar um trator que posso 

dizer que está parado aqui, nós temos três ou quatro tratores mas não trabalha dois, então com certeza 

vai ter um grande êxito, um grande aproveitamento e vai desafogar o nosso município também, nós 

tínhamos seis tratores, hoje tem quatro e não se vê assim um serviço avançado de trator, com certeza 

essa distribuição vai servir muito para a população de lá dessa região e mais. Também quero deixar 

os parabéns à comunidade da Capela São João Batista pela grande festa de ontem, festa bonita, muito 

grande, uma pena a falta de luz, eu tenho que dizer que é quase que uma irresponsabilidade da CEEE, 

quase que cabia a gente mandar um oficio de repúdio a CEEE, quantos fim de semana, dia de festa a 

CEEE acaba findando a luz não se sabe, um dia é tão bom e tão maravilhoso como tinha ontem, fazia 

dias que não acontecia um domingo bom como ontem, mas a falta de luz, até parece uma palhaçada, 

então deixo aqui também meu repúdio conta a energia da CEEE pela falta de luz de ontem, a 

comunidade trabalhou o ano inteiro, se promove o ano inteiro para dar uma grande festa, o grande 

público que tinha lá ontem e parece que é a propósito, chega no fim da tarde falta de luz, então é 

lamentável mas isso acontece, então deixo aqui os parabéns à comunidade do Passo Grande." A 

VEREADORA LUCIANE, abriu mão da palavra. Usou a palavra o VEREADOR NERCIO, Líder 

do PTB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Não 

poderia então deixar de deixar meus pesares aqui a família do seu Djalma, como falou o Vereador 

Renato ali, eu vizinho dele também não sabia do falecimento dele, fiquei sabendo aqui nessa Casa 

hoje, quero pedir um ofício de pesar à família, se vereadores quiserem assinar, deixar meus pêsames 

então. Pedir desculpa novamente a capela da São João Batista, não me fiz presente, recebi visita desde 

às 9 horas até às 6 horas da tarde e aí já ficou meio tarde para chegar na festa, então acabei não indo 

mas vi as fotos e fiquei sabendo que estava ótima a festa, então parabenizar a comissão lá. Também 

não posso deixar de reforçar o convite para a sexta taça intermunicipal que é o trabalho do nosso 

secretário que vem desenvolvendo dentro da secretaria de desporto e desenvolvendo bem, parabenizar 

ele então também por dar esse seguimento com todos os nossos problemas sempre dando seguimento 

e convidar todo o pessoal. Também agradecer então o convite do Passo Grande para a gente fazer 

parte do almoço dia 29, se puder com certeza estarei presente e a respeito do que o vereador falou 

ali, foi muito importante tu falar Alex, porque na rua a gente que é vereador sabe, tu anda na 
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população e a população diz para a gente mesmo, é complicado política, daqui a pouco um vereador 

tem um projeto bom e chega lá na Câmara e é derrubado, aqui nessa Casa pessoal, tem gente aqui 

que vem a primeira vez, nunca um vereador derruba um projeto do outro ou pedido de providências, 

sempre são favoráveis, o que eu expliquei ali e daqui a pouco eu posso ser mal entendido é que das 

vezes como foi falado, por a política do Executivo, eu quero acreditar que não, mas daqui a pouco 

tem gente que diz que acontece, o que eu disse ali e digo em qualquer lugar é que um pedido de 

providência; tem gente na rua que acha que eu boto o pedido de providência que obriga o Executivo 

a fazer o serviço, não obrigo eu estou pedindo que ele faça, Vereador não mexe em orçamento, se o 

Prefeito tiver o bom senso de respeitar o pedido do vereador em fazer, ele faz, mas se ele pegar uma 

birra, como eu falei, quem acaba pagando é a população, por isso eu respeito e apoio todos os pedidos 

e todos os pedidos que a população pedir com certeza vou colocar, podem contar com esse vereador 

sempre, só que eu gosto de esclarecer e esse meu esclarecimento fica a inocência que eu digo, pelo 

pessoal não acompanhar a política, sei que o pessoal às vezes está meio desiludido com política, mas 

isso que vocês estão fazendo aqui hoje é uma coisa muito importante, participar do trabalho dos 

vereadores e saber como é que é os andamentos aqui nessa Casa, o que aconteceu aqui hoje nesse 

projeto infelizmente eu confesso que da minha parte eu pequei, eu não vi que era por 1 ano, graças 

ao Vereador Renato que falou que era um ano eu pedi vista para que a gente tem que melhorar o 

projeto para vocês e com certeza com essa semana não vamos prejudicar o projeto de vocês e como 

falou o Vereador presidente da Casa, essa cedência não é porque é por dois anos, por dez ou por um 

que o Prefeito não possa ceder hoje e amanhã ir lá buscar, assim é com todos os projetos que já 

passaram por essa Casa, a gente cede por dois anos ou  quatro anos, mas se o prefeito botar lá hoje 

e amanhã ele achar que ele deve retirar, não é esse projeto que vai impedir dele retirar, mas assim a 

gente faz todos os projetos, foi passado por esta Casa e a gente botou emenda e o de vocês seria 

injusto a gente deixar por um ano, então por isso foi feito o pedido de vista e vai sair em nome de 

todos os vereadores." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. “Só para complementar minhas falas, 

agora a pouco Vereador Diogo falou sobre a caçamba do PAC, na verdade é dois anos vereador, que 

a caçamba do PAC está ali abandonada, eu digo abandonada porque uma máquina que está no meio 

do mato, com vidro aberto, com mato alto na volta dela, para mim é abandono, juntamente com outras 

coisas abandonadas, tem lixeira que foi comprada nova e nunca foi instalada, está ali para qualquer 

um olhar. Só um comentário, questão como Vereador falou da licitação, que foi aberta licitação para 

reforma dessa carregadeira, dessa caçamba, no ano passado já foi feita uma reforma dessa e deu 

deserta e nunca mais foi feito, gerou na semana passada uma certa polêmica aqui na Casa e não estou 

fazendo colocação quando a polêmica, mas à questão de licitações, a quem as vezes podem interessar 

que uma licitação dê errado, a gente sabe que a gente tem a comissão de licitações que tem alguns 

funcionários, mas acima desses funcionários tem o jurídico que é quem orienta e quem dá o canetaço, 

sim ou não e nós já temos o jurídico e essa solicitação da caçamba deu errado e não foi feito 

novamente, a questão foi feito um recurso que está há mais de um ano depositado, que é a compra de 

uma ambulância, foi feita a licitação e deu deserta novamente e não foi feita até hoje essa licitação; 

porque essa demora na licitação? Eu conheço os colegas e fico na dúvida de quem interessa essas 

licitações, agora parece que o Executivo colocou mais uma advogada, agora são três formados em 

Direito no Executivo, espero que tenham sorte na questão das licitações e no mais quero agradecer a 

presença de vocês, sabem que semana que vem vai ser aprovado, mas convido vocês na semana a vir 

novamente nessa Casa e sempre que se sentir à vontade e tiver disponibilidade venham a Casa saber 

o que que está acontecendo no nosso município, sejam sempre bem-vindos à Casa, a gente trabalha 

aqui, mas a Casa é do povo." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE RODRIGO, saudou 

novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Também quero fazer parte do pedido 

de pesares ao seu Djalma e pedir desculpa a comunidade do Passo Grande pela festa ontem que não 

me fiz presente, a gente está passando por um problema bem grave de saúde na família e como lá não 
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pega o telefone a gente ficou por casa porque qualquer coisa mais ruim a gente estava sabendo, então 

pedir desculpa aquela comunidade a qual de três ou quatro anos para cá eu sempre ajudei assar 

carne, quem trabalha lá sabe só que infelizmente ontem não tive como me fazer presente, mas tenho 

certeza que tinha alguns vereadores lá, que representaram essa Casa. Também quero deixar o reforço 

a pedido do secretário do desporto que a escolinha de boxe e artes marciais vai ter três professores 

dando aula e vai ser de graça, gratuito, lá no ginásio de esportes com início dia 3 de julho, então 

deixar aqui mais esse recado que é gratuito. Também a gente sabe sobre a questão da caçamba que é 

muito polêmica, sempre todas Sessões aqui nessa Casa, o qual já foi feito licitação e não apareceu 

ninguém, como o Vereador Mateus disse, para arrumar essa caçamba, agora estão fazendo de novo 

e daqui a pouco não quer dizer que vai ter alguém porque uma vez já não apareceu; também da 

ambulância levei por surpresa agora Vereador, tu dizer que foi feito uma e não foi feito mais porque 

até me disseram que a ambulância já está comprada e estão esperando a montadora entregar, então 

levei por surpresa, inclusive é a ambulância e um ônibus que estão esperando só a entrega da 

montadora, amanhã de manhã vou ali na prefeitura para tirar essa história a limpo porque até então 

é um pouco da verba do deputado que eu apoio, eu e o Vereador Renato, e eles me disseram, até acho 

que o Vereador  estava junto no dia que me disseram na prefeitura, que estava só esperando a 

montadora entregar os produtos que estavam comprados, um ônibus e uma ambulância. Também não 

tem como não parabenizar a administração, quando tem que cobrar todos são sabedor e quando tem 

que cobrar forte eu também cobro, quando tem que parabenizar a gente parabeniza, eu quero deixar 

os parabéns a administração por esse edital que lançaram para compra de uma Patrola, como muito 

bem dito pelo vereador Diogo, pelo que eu sei vai ser por recurso próprio, então quero deixar aqui os 

parabéns, a gente sabe a falta que faz Patrola no nosso município, faz uns quinze dias que nós temos 

só com uma Patrola funcionando, a outra para arrumar só quando vir o pessoal da Volvo para poder 

arrumar, então temos com uma parada ali, tomara que saia logo da oficina. Também essa questão do 

trator que com certeza é só uma semana mais não vai fazer diferença para a associação e como disse 

o vereador Alemão a gente com pressa de votar porque sempre quando é uma coisa boa nunca fica 

trancado nessa Casa, isso não é de hoje, sempre é votado o mais rápido possível, até segunda-feira a 

gente teve conversando e quase que colocamos segunda, de repente nós não tinha visto isso e como 

quase que passa hoje, então eu acho que mais uma semana aí, mas vai ser muito bom para a 

associação, podendo aumentar por dois anos, eu fiz a conta aqui Vereador Alemão, quando vê ano 

que vem a prefeitura nem ia poder alongar por causa que ia cair na época eleitoral, então foi muito 

boa essa tua colocação aí com certeza também vou fazer parte da sua emenda e parabenizar também 

a administração por estar cedendo este trator." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a 

presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e quatro de junho de 

2019 no mesmo horário e local. 

 

 

Sala de Sessões, 17 de junho de 2019. 
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