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

Legislativa, realizou-se a vigésima 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, Ilo Wildfaier Lombardi, Mateus de Lima Romeira, Tiago 

Pacheco Govoni, Alex Sandro Fallavena da Rocha e Luciane Teifke Pacheco. Havendo “quórum”, o 

Presidente Rodrigo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. A ATA 28/19, 

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

leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. n° 153/2019 encaminhando 

respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. n° 160/2019 encaminhando 

respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. n° 161/2019 encaminhando 

respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. n° 162/2019 encaminhando 

respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. n° 163/2019 encaminhando 

respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa. RECEBIDAS DE TERCEIROS: 

Convite do CTG Laçadores e Trovadores de Barão do Triunfo, para atividades da Semana Farroupilha. 

EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. nº 032/19 encaminhando proposições aprovadas em Sessão 

Ordinária do dia 02 de setembro de 2019; Of. LEG. N° 028/19 informando aprovação do Projeto de Lei 

n° 024/19.  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. "Gostaria aqui de parabenizar o Executivo pela chegada da Patrola, hoje tão esperada, onde 

eu fiquei sabendo aqui na Câmara, até achei que o pessoal estava brincando mas eu acho que está aí 

mesmo, então a gente sabe que com certeza vai desempenhar um bom trabalho, tomara a Deus que a 

gente tenha sorte que consiga trabalhar bastante tempo sem dar problema e temos que ter um operador 

bom e também ter sorte que consiga a trabalhar uns quantos dias, que a gente sabe que aqui no 

município é problemático, mesmo que seja nova se não tiver cuidado pode vir a brevemente dar 

problema. Também comentar aqui, parabenizar o pessoal da cavalgada da associação do Passo 

Grande, onde eu não sei dizer quem colocou no Face que tinha sido cancelado, até não foi eu que vi, 

mas me comentaram, que eu não sei quem foi que, onde não tinha me planejado até para ir até na 

cavalgada, enfim nem lá almoçar não fui porque colocaram que tinha sido cancelado, mas deixo o 

parabéns para a gurizada e agradeço os vários convites que eles fizeram e eu disse que ia lá participar 

com eles, enfim deu esse desentendimento." 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. "Hoje vi que chegou a 

nova patrola no município, desejo boa sorte ao Executivo, parabenizo pela compra, embora a gente 

sendo vereador de oposição, a gente tem que reconhecer as coisas boas e até porque é um patrimônio 

que fica para o município, próximos prefeitos, próximas gestões vão usar e espero que todas façam um 

bom trabalho com esse bem que é tão importante para nosso município devido a nossa extensão das 

estradas. Para não sair da rotina vereadores, quando vem uma resposta de informação alguma coisa 

me chama atenção, no Pedido de Informação que eu, colega Diogo e colega Ilo fizemos sobre o roubo 

do cardam da caçamba, em anexo está aqui o registro da ocorrência, não sei se os colegas receberam 

também, me chama atenção que o registro foi feito no dia 19 de agosto, mesmo dia que eu, o colega Ilo 

e o colega Diogo fizemos o Pedido de Informação, no mesmo dia que nós fizemos o Pedido de 
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Informação foi feita a ocorrência e  na ocorrência diz que foi naquele dia constatado que foi roubado, 

só que o colega Ilo sabe quantos dias nós já ouvimos falar desse roubo desse cardam, será que é só a 

administração não sabia que tinha sido roubado o cardam, colega Diogo também sabia a tempo desse 

roubo desse cardam, tinha sido comentado a quanto tempo e a administração só naquele dia foi saber, 

só naquele dia ficou sabendo, quem será que foi que ficou sabendo e contou para nós, vereadores; aqui 

diz também que ficou seis meses o caminhão foi rebocado da Zona dos Pacheco para o pátio, sendo 

que foi por dois anos na verdade, que esse caminhão ficou parado ali e aí chama bastante atenção 

essas informações, nós sabíamos a boca miúda na rua, sabia a quanto tempo que tinha sido roubado 

esse cardam e a administração só no mesmo dia coincidentemente, que a gente protocolou aqui na 

Casa o Pedido de Informação, a administração ficou sabendo e foi tomar alguma atitude, é de causar 

bastante estranheza e aqui também não fala mais nada, se foi aberto algum PAD, algum PAE conforme 

a gente tinha solicitado informação, então eu peço a Casa que reitere, que informa se foi aberto algum 

PAD, quais as providências porque só registrar o BO não é o certo, tem que se buscar mais informações 

a respeito desse furto porque é um prejuízo para o município, R$ 2.500,00 consta aqui no registro de 

ocorrência, prejuízo financeiro e prejuízo da máquina de serviço, quantos meses colegas, essas 

máquinas estão paradas no município, essa caçamba do PAC, quantos anos na verdade, está parada 

sem prestar o serviço que é tão necessário e também aqui não responderam sobre a questão do roubo 

de estepes, conversa essa que rodou na boca miúda, como se diz no popular, tanto na rua quanto na 

popular rádio peão, colega Rodrigo, falando que teria sido roubado os estepes, talvez, também foi dito 

que teria sido de outras administração mas eu acho que tem que vir a luz essas informações, se 

realmente essa administração já recebeu sem estepes ou se foi durante essa gestão que foi roubado 

esses estepes e quais as previdência que foi tomada, se foi aberto um PAE, um PAD para 

investigar." Usou a Tribuna o VEREADOR NERCIO, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Gostaria aqui então de me desculpar com a Tatiane, 

não pude me fazer presente no jantar beneficente da menina Andriele, para tratamento dela que a gente 

sabe que tem um problema de saúde bem complicado e aonde que o pessoal se reuniram e resolveram 

fazer esse jantar, mas tinha me programado para vir no jantar e depois assistir uma rodada do 

campeonato e surgiu um compromisso, mas eu vim ali de tardezinha, falei com a Tatiane, disse que não 

ia poder me fazer presente, ela entendeu, dei a minha contribuição e ela agradeceu, mas soube que foi 

ótimo, com bastante gente então agradeço a todos porque nosso pessoal, graças a Deus, quando se 

trata de uma situação assim todo mundo se mobiliza. Também não posso deixar de agradecer o Prefeito 

Municipal, se não me falha a memória agora, não tenho o dia certo, no último dia 22 ou 23 de agosto 

foi solicitado pela família lá do Zé Luís lá, a respeito de um bueiro lá, que era um urso branco que a 

gente tinha no município, que vem de várias e várias administrações, a gente correndo atrás disso, o 

ex-vereador Marcos conhece aquela situação lá, conhecia também, muito lutou nessa Casa para que 

saísse, eles compraram os canos e acabou que não tinha acontecido e nesse dia eles me indagaram 

aqui na rua e eu fiz um convite para eles que a gente viesse até esta Casa fizesse um ofício e fosse até 

o prefeito aonde que eu liguei para prefeito e o prefeito prontamente nos atendeu e neste dia aonde que 

foi eu, o Célio Camargo, o Vandeco e as sua mãe, fomos até o prefeito para fazer um tratado da 

situação, onde que o prefeito se comprometeu em uma data específica lá, para que esse serviço fosse 

concretizado e graças a Deus esse serviço foi feito dentro do prazo estabelecido, Então eu tenho mais 

que agradecer aqui porque ali era uma situação complicada, todos os vereadores nessa Casa já tinham 

botado indicação lá e todo mundo brigava e eles compraram os canos e não tinha como sair aquele 

serviço, então deixo aqui os meus agradecimentos ao prefeito, secretário não participou da reunião 

mas também com certeza participou desse trabalho em mutirão lá, então deixo meus agradecimentos a 

todos aqui. Também não posso deixar de agradecer o secretário aqui, pela reiteração de serviços de 

patrolamento que eu fiz lá no Cerro dos Abreus, que as estradas que todo mundo conhece, nos famosos 

Antônio Bode onde que estava um problema muito sério para chegar até a residência do Senhor Vardo, 

que táxi não queria mais fazer corrida lá, mercado não queria também levar rancho lá porque não 
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tinha como chegar mais lá e o secretário atendeu esse pedido, então mandou a resposta ali e eles me 

ligaram dizendo que tinha concretizado o serviço, deixo aqui também meus agradecimento. Também 

não posso deixar de parabenizar pelo trabalho que vem sendo feito nesses últimos dias, quando fiquei 

sabendo, o senhor está no plenário, que tinha sido contratado eu mesmo até duvidei mas vejo que está 

fazendo um belíssimo trabalho e peço que continue assim porque tem um ditado que diz que vassoura 

nova varre bem, espero que o senhor não seja dessa forma e tem o meu apoio sempre, o trabalho que 

foi feito na estrada do fumo, também na estrada dos Ambos ali, está fazendo o trabalho que eu sempre 

briguei com esta Casa, patrolamento só, não resolve nossa situação, patrola hoje amanhã dá uma 

chuvarada e o problema parece que acumula, então patrolou e cascalhou, aquele é um problema que 

no mínimo seis meses não vai te incomodar, então deixo aqui meus parabéns pelo trabalho e conte com 

esse Vereador sempre que precisar." Usou a Tribuna o VEREADOR TIAGO, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente também gostaria de 

parabenizar a administração pela aquisição da patrola nova, é uma ótima aquisição, com certeza vai 

ajudar muito para recuperar nossas estradas, secretário novo, patrola nova, com certeza vai dar um 

bom resultado, a gente sabe que não só patrolamento é o necessário, o necessário é o cascalho, eu acho 

que o Sérgio é conhecedor de quase todas as estradas do Barão e principalmente os pontos onde 

costuma dar bastante barro ou aquelas famosas panelinha, então tem que se colocar o cascalho. 

Também estive na sexta-feira, participando, assistindo os jogos, um belo campeonato que está sendo 

realizado no nosso município, te parabenizo Garigan pela organização, estava emocionante alguns 

jogos ali, a torcida empolgada, times de grande patamar, time da Barra, time daqui do Clube, tinha 

jogadores daqui do Barão e outros jogadores do Sertão, baita jogo, então está de parabéns a 

organização; parece que na sexta-feira Marcos, nosso time vai jogar lá um veterano também, vamos 

jogar com garra lá,  então agradecer todas equipes participantes. Também na sexta-feira, participei 

da janta beneficente para menina Andriele, um a janta com quase 300 pessoas que o nosso povo é muito 

parceiro nessa hora, quando é para ajudar uma entidade ou uma pessoa que tem problema de saúde, 

o pessoal pega junto, todo mundo sai vendendo ingressos, angariando fundos, a rádio ali do Cerro dos 

Abreus em nome do Joelson parabenizo todos eles, conseguiram, alguns vereadores decerto viram, 

arrecadaram mais de R$ 1.300,00 em doações em dinheiro, que foi para ajudar também a menina 

Andriele; e todos que me ajudaram deixo meu muito obrigado, a gente sabe que nessa hora toda ajuda 

é bem-vinda. Também sobre a questão do roubo do cardam, acho que o Mateus colocou aqui, deixou 

uma grande dúvida no ar, será que foi feito o boletim de ocorrência só porque os vereadores fizeram 

Pedido de Informação, então a gente fica nessa dúvida por ser feito no mesmo dia, mas está ali a 

resposta a gente vai avaliar e cada vez que acontecer algum roubo, acho que tem que ser feito 

imediatamente o boletim de ocorrência e tentar investigar o que que aconteceu porque um bem público 

não é do vereador, não é do prefeito, não é de um só, é de todos do município, então tem que ter uma 

grande preocupação quando se furta alguma coisa da prefeitura." Em seguida, passou-se à ORDEM 

DO DIA, quando, foram discutidas e votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, 

emenda e Projetos de Lei: INDICAÇÃO Nº 022/19 DO VEREADOR RODRIGO que seja realizado 

a cedência de um estagiário para a Polícia Civil. INDICAÇÃO Nº 023/19 DO VEREADOR DIOGO 

que seja estudada a possibilidade junto à Secretaria de Educação de ser inserido no currículo escolar das 

escolas municipais a disciplina educação ambiental e agricultura, salientando a importância dessa 

matéria pelo fato de nosso Município ter 90% das suas atividades agrícolas, visando o bom desempenho 

dessa disciplina nas escolas de Municípios vizinhos que já aderiram essa nova disciplina de ensino. 

INDICAÇÃO Nº 024/19 DA VEREADORA LUCIANE que encaminhe Projeto de Lei criando o 

Conselho de Usuários, em complemento à Lei Municipal nº 370/2019 e em cumprimento ao Art. 22 da 

Lei Federal nº 13.460/2017. JUSTIFICATIVA: Conforme dispõe a Lei Federal nº 13.460/2017, cada 

Poder e Esfera de Governo deve criar e regulamentar a organização e funcionamento do Conselho de 

Usuários, a fim de permitir a efetiva participação dos usuários no acompanhamento da prestação e na 

avaliação dos serviços públicos. Como o projeto de lei é de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, 
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fazemos a presente indicação, encaminhando-se anexo, uma minuta como forma de contribuir com o 

Poder Executivo no cumprimento dessa disposição legal. INDICAÇÃO Nº 025/19 DO VEREADOR 

DIOGO que seja estudada a possibilidade de junto à Secretaria de Agricultura firmar convenio de 

cedência de horas máquinas (trator, ferramentas e retro) diretamente para as Associações para que a 

Associação junto dos seus sócios organize o serviço de máquinas nas comunidades, fazendo a cobrança 

junto aos sócios para que a Prefeitura execute o serviço para a Associação e não individualmente. 

Visando assim, otimizar o serviço, melhorar o atendimento e trazer economia para os cofres públicos. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 060/19 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 

colocação de duas cargas de cascalhos para o Senhor Everton Gelinski. Justificativa: O Senhor Everton 

investiu na diversificação de culturas, onde produz todo tipo de mudas de hortaliças e melancia, mas 

em dias de chuvas o mesmo não tem acesso as estufas para poder comercializar suas mudas. PEDIDO 

DE PROVIDÊNCIA Nº 061/19 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado patrolamento e 

cascalhamento nos lugares necessários entrando no travessão perto do bar do Aires Marcuci saindo na 

Linha Francisca perto do Élio Pagini. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 036/19 DO VEREADOR 

DIOGO que informe o que segue sobre patrola nova: Forma de aquisição, se foi através de emenda, 

financiamento ou recursos próprios, caso seja de recursos próprios informe de qual orçamento; Valor 

pago; Qual será o operador que irá operar e se o mesmo possui algum curso ou especialização especifica 

para operar essa máquina. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 037/19 DO VEREADOR DIOGO que 

informe por que ainda não foi reestabelecido o serviço odontológico no ESF e se há previsão de 

retomada dos serviços. EMENDA MODIFICATIVA N° 001/19 AO PROJETO DE LEI N° 025/19. 

PROJETO DE LEI Nº 025/19 Da nova redação ao § 3°, do Artigo 10, da Lei Municipal n° 372/2019 

e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 027/19 Autoriza o Poder Executivo a contratar 

emergencialmente um (1) Engenheiro Civil (a) para atender público pelo prazo que especifica e dá 

outras providências. PROJETO DE LEI Nº 029/19 Inclui no calendário de eventos no município de 

Barão do Triunfo o evento “OUTUBRO ROSA” e dá outras providências. Após, passou-se ao espaço 

dos LÍDERES DE BANCADA.  Usou a palavra o VEREADOR ILO, Líder do MDB, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. “De primeira mão também 

quero dar os parabéns à comunidade da associação do Passo Grande, ontem tinha um almoço e uma 

cavalgada, tive o prazer de almoçar com eles lá, devido à chuva mas até tinha bastante gente e um 

almoço muito bem preparado pela comunidade, então estão de parabéns a população, pessoal da 

associação da Invernada, perdão, do Passo Grande. Também quero agradecer ao nosso novo 

secretário Serginho pelo bom trabalho que foi feito na estrada do Fumo e outros no redor ali, tem 

aqueles ramais como falou o vereador Alemão, onde estava em péssimas condições, bastante atirada e 

você conseguiu fazer um bom trabalho, te deixo meu agradecimento de coração, com certeza, tomara 

que consiga sempre fazer esses avanços que está fazendo, com certeza, bem falou o colega, vassoura 

nova sempre varre bem, mas vamos esperar que essa não tenha desgaste e continue prestando esse 

trabalho, que tenha um bom diálogo, uma boa duração desse trabalho, que possa ter esse desempenho 

de nossas estradas, nós temos vários trechos bastante necessitados, tem estrada que faz anos que não 

estão sendo patrolada, eu estou com uma Indicação para a semana passada, tomara que você consiga 

vir de novo, vai fazer 4 anos em novembro e não foi patrolada esta estrada ainda e vou na próxima 

sessão, vai ter um pedido desta estrada também, então deixo aqui meu agradecimento a ti Serginho e 

continue fazendo esse bom trabalho, que possa fazer esse desempenho para nossa população que 

merece." Usou a palavra a VEREADORA LUCIANE, Líder do PSD, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também parabenizar mais esse belo evento 

que teve na sexta-feira que como mostra que o nosso Barão é unido por essas causas nobres, como foi 

o evento da Brigada que foi um exemplo e agora da menina Andriele que sem uma certa deficiência e 

como o povo se mostra bem assim prestativo em ajudar, então foi um belo evento, acho que a nossa 

comunidade mais uma vez está de parabéns. Também gostaria de parabenizar a administração pela 

compra da patrola, que é um bem do nosso município, que com certeza vai ajudar muito para o conserto 
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e arrumação dessas nossas estradas. Também parabenizar os secretários que hoje estão dois aqui o 

Giovani Garigan à frente dos esportes, que sempre fazendo evento, promovendo um evento, muito bom 

para o município, sempre está presente na Sessão; também parabenizar o belo trabalho do nosso 

secretário de obras, tem mostrado um bom trabalho e agora com a patrola nova então vai render mais 

ainda o serviço. Também gostaria de agradecer hoje a presença do nosso secretário de administração 

onde nós tivemos umas dúvidas nos projetos e o presidente chamou ele e prontamente, acho que não 

levou 10 minutos, ele se fez presente onde se mostrou bastante atento em ajudar e tivemos um bom 

diálogo aqui na Câmara." Usou a palavra o VEREADOR NERCIO, Líder do PTB, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Seja bem-vindo nesta 

Casa secretário de obras, a primeira vez que eu vejo ele como secretário e que siga o exemplo de seguir 

acompanhando o trabalho dessa Casa aqui, assistindo a Sessão, use o exemplo do nosso secretário de 

desporto Garigan que nos acompanha sempre aqui, com certeza tu não vai ouvir só elogio aqui, tu vai 

ouvir críticas também, tanto destrutiva como construtiva, das construtivas tu tira proveito e das 

destrutivas joga no lixo e sempre que precisar eu estou aí para defender e ajudar no que for preciso. A 

respeito da indicação do vereador Diogo, ele mesmo já se redimiu, mas daqui a pouco fica o mal 

entendido, hoje a gente teve gente que nunca participou de uma reunião, uma indicação não indica, 

não diz que o Executivo é obrigado a fazer, ele meio se alterou e causou estranheza, mas como ele 

mesmo falou a indicação qualquer Vereador teu o direito de colocar e o prefeito acata ou não, mas o 

que eu disse ali volto a dizer que é uma bela indicação como fui favorável, mas tem que ser muito 

analisado, na indicação ali ela foi um pouco não declarada pelo que foi falado depois, porque ali diz 

que a associação faça a cobrança dos devidos sócios, como eu volto a falar que é complicado, tem que 

ser muito estudado porque eu munícipe tenha diferenciado de preço de outro, então é uma situação 

bem, mais se vier elaborar um plano nesse sentido, como todos os vereadores falaram, a gente analisa 

nessa Casa e se for bom para população com certeza vai ter o apoio de todos. Também hoje ia colocar 

secretário, outro pedido Providência daquele travessão do falecido Amarinho, já que eu coloquei ali 

do Everton, aquela situação ali também está bem complicado, tem umas situações ali perto do Luiz 

Pereira, ali no Antônio por ali, tem uns buracos ali que é complicado, então peço que o Senhor dê uma 

olhada lá com carinho, deixo esse pedido verbal para colocar um material lá e resolver aqueles 

problemas lá que não é de hoje também que vem acarretando este problema, ia colocar o pedido mas 

deixo o pedido verbal." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Agradecer a presença do secretário 

de obras, pela primeira vez aqui na Casa, que se repita, acho que é sempre bom esse diálogo com a Câmara, 

independentemente de ser vereador de situação ou oposição, acho que é sempre importante esse diálogo, 

como disse o colega Nércio, tem o Garigan que está sempre nos prestigiando aqui, infelizmente teve alguns 

casos nos últimos tempos de secretários aqui que às vezes, ou coordenadores que até em certo momento, 

até faltaram um pouco de conduta, mas que siga nos prestigiando. Quero parabenizar aqui a comunidade 

do Barão, que participou em peso do evento em prol da menina Andriele, ali mostrou a solidariedade do 

nosso povo aqui na cidade, que como eu sempre digo aqui no Barão, se for um caso de doença, um caso de 

saúde assim, principalmente se for uma criança pode ter certeza que o evento dá certo por causa que nosso 

povo é muito solidário,  nosso povo abraça a causa e como disse o Joelson naquele dia no evento, é 

importante para mostrar para família, para o pai e para mãe da Andriele que eles não tão sozinho, que tem 

toda uma comunidade do lado ali querendo apoiar e querendo ajudar a carregar, ajudar nessa situação tão 

delicada." Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Hoje queria salientar em cima até de uma 

fala do vereador Mateus, sobre o Pedido Informação 033, no qual veio a resposta hoje, como é 

importante e benéficas as cobranças feitas por essa Casa Legislativa, como as vezes uma administração 

ela pode, claro que sempre tentando acertar, mas em muitos aspectos acaba errando, deixar passar 

algumas situações que muitas vezes as pessoas dizem: Os Vereadores estão lá só para ganhar o salário; 

essa resposta que veio do pedido aqui de informação 033 deixa bem claro que é bem ao contrário, 

bastante estranho mesmo a situação que fazia um ano que estava rolando, se não é mais ou menos, mas 
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enfim, eu sei que fazia horas que tinha comentário a respeito desse furto de peças do ônibus e da 

caçamba PAC, aonde bem no dia que foi colocada a indicação se alertaram de ir na polícia registrar 

uma ocorrência, parabéns para quem se alertou porque realmente, digamos que fez a sua parte, mas 

eu tenho certeza que se não fosse vir a discussão aqui para essa Câmara até agora estaria rolando essa 

situação, como a situação da arrumação da caçamba, para colocar a trabalhar, enfim como várias 

outras questões, que muitas vezes a gente é chato cobrando aqui em Tribuna, cobrando aqui no espaço 

de líderes, cobrando aqui numa discussão, o pessoal fica dizendo que o  Vereador fica uma hora lá 

falando, talvez para quem escuta, fique um pouco até meio, às vezes não consegue compreender 100% 

ou fica meio distante, mas para gente que está aqui atuando, pode ter certeza que a gente trata todas 

as questões que vem para cá com bastante responsabilidade e sabendo que a gente está aqui para essa 

função, é para cobrar fiscalizar, muitas vezes a gente cobra, muitas vezes a gente gava e quando está 

errado a gente tem que ter humildade de pedir desculpas, eu peço desculpas aqui para o Vereador 

Nércio, fui um pouco afoito, novamente, na discussão, a gente tem um combinado aqui até para não 

dar algazarra e não dar disparidade a gente cada um fala uma vez, mas eu acabei te cortando vereador, 

mas sempre na intenção de passar aquela ideia e tentar justificar aquela ideia que a gente está trazendo 

aqui para essa Casa que a gente considera que é melhor para o munícipe, que é melhor para o 

Executivo, que é melhor para todos. Eu quero deixar aqui também que semana que vem eu e o vereador 

Ilo vamos colocar o pedido da daquela ponte ali da Estrada do Faxinal, perto do Lody, daquela travessa 

da ponte de ferro saindo no Lody, que a gente já tem feito várias cobranças e a gente sabe que tem 

bastante serviço atrasado, que a gente teve em vários meses sem secretário, quero aqui parabenizar a 

atuação do secretário, sei que está fazendo mais do que era o esperado, muita gente dizia, o Sérgio não 

vai dar conta do serviço, eu estou vendo que é bem o contrário, conheço a competência dele, sou amigo 

dele de longa data e sei que ele vai fazer tudo possível para manter as coisas em dia, talvez não vai ser 

100% aquilo que a população quer mas sempre na seriedade e na honestidade que eu sei que tu tem o 

secretário, então quero deixar aqui o pedido verbal, não vamos colocar, eu acho, no papel mas já quero 

deixar aqui registrado hoje esse pedido verbal dessa ponte que a população está clamando e pedindo 

há bastante dias." Usou a palavra o VEREADOR ALEX SANDRO, Líder do PDT, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também quero 

parabenizar a associação do Passo Grande que está iniciando, não pude estar presente ontem, mas fez 

um evento, uma cavalgada, eles estão com a ajuda da Associação da Invernada dos Abreus, estão 

começando a crescer também. Quero parabenizar pela aquisição dessa patrola, a gente espera que é 

mais uma máquina que por um bom tempo vai trabalhar bem, que tem a situação da máquina Volvo 

que é uma máquina com pouco uso mas bastante problema de mecânica. Também quero parabenizar 

o secretário para o belíssimo trabalho que está fazendo, a gente vê a alegria daquela senhora de 80 

anos que tinha família toda precisando de um bueiro, a preocupação em época de enchente para poder 

levar alguém no hospital, então eu acho que todos os vereadores estão lutando por isso, até de 

mandatos passado essa situação vem se arrastando há 15, 20 anos, eu acho que uma grande 

importância também é colocar os serviços feitos em redes sociais, que muitas pessoas não sabem o 

tamanho do nosso município, quando vê daqui a pouco o Everaldo lá do Cerro dos Abreus vai dizer 

que faz 15 dias que não vê uma máquina, acha que está tudo parado, eu acho que a importância no 

município de 3000 quilômetros patrolavel e isso é bom para as pessoas saber o que está sendo feito. 

Também quero agradecer em nome da minha prima, sobre o jantar beneficente da Andriele, ajuda de 

todos os comércios, da Rádio, as guria aqui da Câmara ajudaram de formas possíveis, puderam fazer 

alguma coisa, muitas pessoas que compraram ingressos já avisaram que não iam poder ir na janta, 

mas compraram para ajudar, acho que essa é a importância, a gente tem que ajudar e dar graças a 

Deus que a gente não precisa, tem os filhos com saúde." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE 

RODRIGO, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Primeiramente tem 

coisas que às vezes só falta achar que os vereadores são crianças, mas mesmo pensando assim, acho 

que muito bem colocado pelo vereador Diogo, é bom que assim pelo menos eles pensando dessa forma 
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mas pelo menos tomam as atitudes certas porque com certeza não tem via de dúvida, até pelo horário 

do boletim de ocorrência, com certeza o pedido já estava na Casa, estava estourando o horário de 

colocar pedido, eu não sei que horas os colegas colocaram o pedido, mas as 2:20 da tarde com certeza 

foi por causa da Câmara, mas vem o lado bom, que bom que ouviram a Câmara porque muitas vezes a 

gente não é ouvido e muitas vezes a gente está aqui para ajudar e essa questão aqui que foram trocados 

dois pneus dianteiro com aros para aros maiores por motivo de segurança de peso, me desculpem, eu 

graças a Deus dirigi vários anos caminhão, temos vários proprietários de caminhões aqui, nenhuma 

fábrica vai mandar um caminhão que não suporte o peso nos pneus, mas pelo menos vieram as 

respostas, que é o que a gente vinha brigando há muito tempo; aproveitando isso quero, que nem disse 

o Vereador Nércio, vassoura nova às vezes varre bem, mas quero sim agradecer o secretário de 

administração que me garantiu que não vai ter mais respostas atrasadas e a prova está aí, acho que 

vieram todas as respostas, falta só da semana passada eu acho e ele me disse que só não veio aquela 

do calçamento, acho que foi, que dependia de mais tempo para fazer, mas ele garantiu que vai tomar 

conta dessa parte, se colocou à disposição, hoje à tarde tive que chamar ele, em cinco minutos acho 

que ele estava na Casa, quero deixar registrado, secretário de desporto Garigan estava com nós ali 

com problema de um projeto que 4 vezes já veio para Casa e cada vez vem mais errado, para poder 

votar hoje tivemos que fazer umas emendas por aqui e chegar num acordo com o secretário de 

administração para tentar ver se conseguimos. Veja o pessoal do Cerro dos Abreus que com certeza, 

acredito eu que seja por causa de um projeto que é lá para a associação, também veio errado, mais 2 

ou 3 projetos vieram errado também, o  secretário de administração garantiu para nós que segunda-

feira está tudo em dia para a gente colocar em votação, então vamos dar uma chance para o secretário 

de  administração, pode ser que ele consiga fazer as questões andar lá dentro da prefeitura, a gente 

tinha uma reclamação, vou me alongar um pouquinho mas a gente quando bate na administração que 

é adversária da gente, a gente tem que dar a mão também quando é a que a gente ajudou entrar lá 

dentro, a gente muito cobrou aqui do Procurador das outras de administração por atender serviço 

dentro da Prefeitura e eu vou dar uma chance, está acontecendo, secretário de administração garantiu 

que não vai mais acontecer, vou dar uma chance senão vou tomar os procedimentos cabíveis, a gente 

sabe que isso não pode acontecer, atender pessoas, os nossos munícipes com problemas particulares 

lá dentro da prefeitura, a gente já teve problemas aqui bem grave sobre essa questão em outra 

administração. Também tem um lado bom, tenho que parabenizar a patrola, independente de 

administração que esteja, quero deixar aqui os parabéns para administração e independente com que 

dinheiro, se vão pagar, se não vão, não sei,, mas graças a Deus é mais uma patrola para ajudar o 

secretário que sabe que a pegada não é fácil para nossas patrola e Volvo estragou, não é que é uma 

máquina que aconteça de estragar muito seguido, eu peço secretário que tu tenha muito cuidado porque 

muitas vezes como foi dito aqui de máquina estragada e há muito tempo estragada, foi colocado CCs 

para trabalhar, para não pagar uma horinha extra num sábado para um funcionário que sabe 

trabalhar, espera que consiga ter este comando  porque a gente sabe que a Volvo ficou quebrada aqui 

no Pagini um eito de tempo por ser CC trabalhando e não saber subir uma lomba com canto da lâmina, 

então agora não, agora foi azar mesmo, enrolou um arame ali, o operador bem cuidadoso, a gente sabe 

que não tem culpa, a PAC também colocaram CC a trabalhar, as outras caçambas também foi 

colocado, alguns CCs são motoristas, mas tem muitos que eles enfiam ali e  querem que seja, por ter 

carteira não quer dizer que sabe andar num caminhão pesado, mas então só deixar que se o secretário 

quiser usar a patrola lá na favela lá onde eu moro, lá está à disposição, lá está bem precária aquela 

situação, lá onde já estivemos conversando, espero que em seguida tu consiga consertar aquilo lá para 

nós. Também sobre o jantar da menina Andriele, a gente vê que não tem partido, não tem religião, todo 

mundo ajudando, inclusive quero deixar aqui um parabéns para rádio que só arrecadou, no último dia 

eu acho, nos dois dias, mais de R$ 1000,00 então deixar os parabéns aqui por essa ajuda também deles 

lá, onde tocaram a roleta ali, deixar os parabéns a todo mundo que ajudou essa menina, com certeza 

vão fazer bom uso do dinheiro. Também lembrar os colegas vereadores que semana que vem tem uma 
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Sessão Solene no CTG programada para as 19 horas se não atrasar a nossa, então deixar e pedir para 

o patrão velho lá do céu e a Nossa Senhora Aparecida que proteja nas cavalarianos que estarão saindo 

amanhã de manhã cedo para busca da chama crioula em Arroio dos Ratos a pata de cavalo, então que 

o patrão velho ilumine o caminho desses nossos cavalarianos e do pessoal do apoio também."  Nada 

mais havendo a tratar, o Presidente determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a 

próxima Sessão Ordinária, dia dezesseis de setembro de 2019 no mesmo horário e local. 

 

 

Sala de Sessões, 09 de setembro de 2019. 
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