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Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas, no Plenário da Casa 

Legislativa, realizou-se a primeira SESSÃO ORDINÁRIA da quarta Sessão Legislativa, da sétima 

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

Presidente Manoel Renato dos Santos Silva e os Vereadores: Nercio da Silva Ambos, Diogo da Rocha 

Vaz, Alex Sandro Fallavena da Rocha, Rodrigo Semensatto de Lima, Mateus de Lima Romeira, Tiago 

Pacheco Govoni, Ilo Wildfaier Lombardi e Luciane Teifke Pacheco. Havendo “quórum”, o Presidente 

Manoel Renato, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. Após passou à leitura das 

correspondências RECEBIDAS E EXPEDIDAS, durante o período de recesso. 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 TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se 

faziam presentes. "Desejar a ti Renato, um bom trabalho como presidente, tenho certeza que tem muita 

capacidade para isso e uma pessoa de muito diálogo, com certeza vai tocar muito bem a presidência 

dessa Câmara durante esse ano. Queria pedir desculpas à secretária Clarice, não pude me fazer 

presente na reunião, mas pode contar comigo a respeito dos projetos, sei que você faz um bom trabalho, 

já fiz no passado e com certeza vai seguir fazendo a frente da secretaria de educação. Também deixo 

aos demais vereadores e ao presidentes uma questão que estão nos cobrando, a questão da linha do 

ACV novamente, que não está saindo, pelo que eu sei, daqui do Barão do Triunfo, só da Certaja e não 

sei quais os horários, acho que teria que dar uma averiguada a respeito disso e quando vê tentar 

novamente marcar uma reunião com a dona da empresa porque os moradores do Barão do Triunfo 

hoje, quem não tem um carro particular ou a Prefeitura não vai levar, está bem empenhado, tanto para 

ir para Porto Alegre quanto para São Jerônimo, mas Porto Alegre é a nossa capital e a cidade não tem 

uma linha de ônibus que entra no centro do município para ir para a capital é uma situação vergonhosa 

para nós vereadores e para todos os munícipes. Também deixo o pedido verbal ao secretário Sérgio, 

até hoje colocaram no Face a respeito da estrada que sai dali da escolinha da Dona Francisca e vai 

até próximo à casa do secretário, que dê uma patrolada naquela estrada, até uma empresa particular 

fez uma bela abertura, acho que foi no ano passado ou no outro e está faltando um patrolamento ali 

por parte da prefeitura, fica um lembrete, Sérgio." Usou a Tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou 

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

a todos nós um ano de 2020 com bastante vitórias para nós, bastante união nessa Casa e que possamos 

desempenhar esse ano como desempenhou os outros três anos, com bastante harmonia na Casa. Quero 

iniciar parabenizando os envolvidos na Festa da Uva que ocorreu agora final do mês passado, mais 

um ano com baita evento, a gente vê o potencial desse evento que traz gente de muitos municípios, a 

gente via na hora do almoço, 80% do pessoal vem de fora e depois que começou a ver o nosso pessoal 

do interior, é muito bom a gente saber que tem um potencial desses no município e desejo todo sucesso 

as próximas vezes que vier. Também quero desejar os pesares a mãe do Belmirão que foi sepultada 

ontem, também o Abrilino, grande amigo do Canelão, durante o recesso tive uma reunião com o colega 

Diogo na CEEE para tratar sobre a questão dos cortes, uma reunião marcada pelo pessoal do gabinete 

do secretário Covatti Filho, secretário da Agricultura, com todos os municípios da região Costa Doce, 

estava lá o prefeito de Barra do Ribeiro, prefeito de Cerro Grande, vereador de Amaral Ferrador, o 

prefeito de Tapes e infelizmente em todos os municípios a situação é a mesma, é a falta de poda, falta 

da energia, o diretor administrativo que nos atendeu, o Lúcio do Prado foi bem direto, a companhia 

está sendo vendida no mês de setembro, dá um prejuízo milionário todos os dias, segundo nos passou 

R$ 800.000,00 por hora, de prejuízo, e o que eles podem tentar fazer alguma ação pontual, isso que a 
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gente pleiteou que talvez reforçando a questão da poda, até chato a gente estar falando de novo nisso 

porque já foi tantas vezes cobrada a questão da poda nessas redes e não é feito infelizmente. Também 

na volta chegamos na coordenadoria de educação onde o pessoal da escola tinha pedido para entregar 

alguns documentos, ali em Guaíba, e perguntei sobre a criação da obra, infelizmente a moça que nos 

atendeu foi bem sincera, é complicado a situação da escola devido a burocracia do Estado, talvez possa 

demorar bastante, nosso papel acho que é seguir cobrando, ela disse vocês cobrem os cabeça lá em 

cima, em Porto Alegre para tentar agilizar porque é complicado a situação e a gente sabe que quem 

chora mais acaba sendo atendido. Quero agradecer os que participou da reunião para explicar os 

projetos, entre nós a Clarice e como eu falei na reunião, deixo aqui uma preocupação a questão do piso 

do magistério onde estamos sendo bastante cobrado e outros municípios da região já aprovaram as 

suas leis, hoje estava olhando Dom Feliciano parece que foi aprovado também e a gente está sendo 

bastante cobrado e fica até complicado às vezes a gente estar aprovando uma criação de um cargo hoje 

como está sendo posto com essa situação porque tem que ser retroativo a janeiro o pagamento do piso 

e isso pode gerar questão até judicial, eu sei porque minha esposa trabalha como professora em outro 

município e recentemente umas colegas ganharam na justiça o direito de receber o retroativo o piso do 

magistério no caso teria que ser retroativo a janeiro e isso temos dezenas de professores com certeza 

dá um volume bem alto, bem significativo até estamos entrando com pedido de informação para saber 

qual seria o impacto desse piso, se se enquadraria na questão de porcentagem da folha comprometida, 

a gente teria que saber isso para tentar pensar outras formas. Não poderia deixar de comentar, colegas 

vereadores, a gente acompanhou nas redes sociais da prefeitura e no jornal que foi realizada uma 

reunião do Coderpa no começo do mês passado e gerou bastante polêmica a questão das emendas, de 

como seriam destinadas, fui tirar saber, conversei com o pessoal das associações que seriam 

beneficiadas com a emenda do Deputado Jerônimo, conversei com o prefeito, conversei com a Emater 

e tive acesso a ata do dia da reunião, eu acho que a prefeitura talvez poderia ter convidado os 

vereadores que estão envolvidos nessas emendas até porque é todo um trabalho que está sendo 

realizado e depois por não convidar gerou especulações na rua, mas o que me deixa intrigado é que 

aqui foi aprovado um pedido de uma cedência de um trator de uma retroescavadeira para a Associação 

dos Pachecos que não estão sendo muito usados, sendo aprovada a cedência por maioria do Conselho, 

no caso seria um trator e uma retroescavadeira que estariam sendo cedidas para a associação da Zona 

dos Pachecos, de cara eu já digo que antes que alguém especule alguma coisa que o vereador Mateus 

esteja trancando alguma coisa, se o projeto viesse eu provavelmente seria parceiro, mas o que me causa 

muita surpresa é o momento que vem esse debate, a gente sabe que agora em ano eleitoral não pode 

ser cedida uma retroescavadeira para Associação, teve três anos para gerar esse debate aí nos 

primeiros dias do ano que impede esse repasse vem em debate essa cedência dizendo que não está sendo 

muito usado, mas qual retro não está sendo muito usada, qual trator que não está sendo muito usado, 

as retros hoje, eu moro na frente da prefeitura, vejo sempre as retros trabalhando, muitas vezes a gente 

procura o secretário Sérgio por algum pedido, muitas vezes é uma coisa que nem a gente nem visa 

política naquilo ali porque às vezes a pessoa nem vai ficar sabendo que o vereador pediu tal coisa ali 

e na maioria das vezes acontece isso, a gente não busca o ganho político, a gente busca o ganho para 

a comunidade, às vezes a gente está rodando pelo interior, vê uma coisa e sugere para o secretário tal 

coisa, mas me dizer que tem uma retro que está sendo pouco usado, uma retro ou um trator que está 

sendo pouco usado propondo para ser repassado para uma associação, recordando aqui toda a 

polêmica que foi aquela cedência daquela retro lá para Associação da Invernada dos Abreus, onde teve 

um empenho forte daquela comunidade para buscar aquela retro, para ganhar pela retro através da 

emenda de bancada, que gerou toda a polêmica, agora no ano que a gente sabe que não pode repassar, 

se vem esse debate de passar uma retro para uma Associação sendo que não pode, não é que o Mateus 

está dizendo que não pode, o jurídico está dizendo que não pode em ano de eleição fazer a cedência, 

então porque puxar esse debate agora, porque não falaram isso 4 meses atrás quando podia, tivesse 

vindo 4 meses atrás esse projeto para Câmara, estaria sendo repassado, mas agora está se propondo 
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esse debate no momento que não pode, mas é querer enrolara a população porque não pode querer 

muitas vezes usar de algum artifício visando outra coisa que não seja o bem da comunidade, o bem da 

comunidade sim é repassar essas máquinas para lá, mas no momento que pode, agora dizer que vai 

fazer no momento eu não posso, infelizmente é querer dissimular alguma informação, mas deixo aqui 

registrado, é muito bom que agora a gente está sendo transmitido pelo Facebook até para evitar 

desvirtuar alguma conversa que o vereador Mateus está trancando a ida de uma retro, o vereador 

Mateus não está trancando uma retro, estou dizendo que hoje estaria aprovando, estaria sendo de 

acordo porque a gente vê o desenvolvimento de uma retro no interior, numa associação ou um trator 

numa associação e na prefeitura dizer que tem retro que não está sendo usada, pelo amor de Deus, se 

tem trator que não está sendo usado, bota na roçadeira, quanto tempo a gente não vê uma roçada nas 

estradas, desculpe o prolongamento." Usou a Tribuna o VEREADOR RODRIGO, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Agradecer a parceria de 

todos os vereadores, da vereadora, dos funcionários dessa Casa no ano 2019 enquanto estava 

presidente, foi muito bom ser Presidente dessa Casa, aprendi mais um monte de coisa, a gente nunca 

sabe tudo e dizer que foi muito boa a parceria dos vereadores, independentemente de partido a gente 

acha que sempre teve um bom diálogo e o que dava para ser feito, foi feito e o que não dava, não foi, 

então quero só agradecer a todos os colegas e funcionários pela grande parceria em 2019. Desejar a 

ti Manoel Renato, vai ser um ano difícil com certeza, tem um pleito eleitoral pela frente, a gente sabe 

que os ânimos dos nobres edis às vezes aumenta, mas te desejo sorte, quero poder te ajudar no que for 

preciso e que Deus ilumine seu caminho como presidente. Também quero parabenizar a nossa Grande 

Festa da Uva, eu acho que dá para se dizer que quase que voltou a antiga Festa da Uva, muitos anos 

atrás que eu vou dizer que era muita gente no domingo à tarde, eu até nunca tinha visto, não tinha lugar 

para estacionar em Rua nenhuma aqui no Barão, no centro, tinha carro lá no Fernandinho lá embaixo 

estacionado, eu acho que dos últimos anos foi uma das maiores festas até quero deixar aqui um grande 

abraço especial a todos que me ajudaram na churrasqueira aonde deixaram eu de responsável e é uma 

das piores partes se pode ter certeza que é a churrasqueira da Festa da Uva, a gente não sabe o que 

vai ser vendido, o que que não vai, mas graças a Deus deu tudo certo e para não dizer que faltou carne 

sobrou 5 espetos de carne de gado e galeto sobrou uns 20, moído foi tudo, então graças a Deus deu 

tudo certo, veio o pessoal da Zona dos Marques ali da Capela, ajudou no galeto, pessoal da Aparecida, 

pessoal da Santa Rosa de Lima, mais uns amigos meus aqui da cidade e outros não fazem parte de 

Capela, então agradecer muito eles que deu tudo certo lá na parte da churrasqueira. Também de 

contraponto não posso deixar aqui de parabenizar, a gente olha no Facebook, eu acho engraçado que 

é que nem a história aquela, se a gente  receber R$ 20 a mais de salário no final do mês, não reclama, 

mas receber 20 a menos é certo que vai reclamar e as redes sociais é engraçada, é mais ou menos isso, 

a gente vê as pessoas pedindo o prefeito de Colatina muitas vezes, a gente vê que falta três ou quatro 

dias da festa, onde se viu não tem uma rua pintada, não tem uma rua limpa, acho que as pessoas tinham 

que ter hombridade porque errar é humano, todo mundo erra, a gente erra, é humano errar, as pessoas 

tinham que ter hombridade depois de ir na rede social e dizer, quero retirar o que eu disse e quero 

parabenizar o trabalho que foi feito em tão pouco tempo, claro que não foi um trabalho 100%, podia 

ser pintado melhor de repente mas não sei se tem Prefeito Colatina, mas os CCs eu tenho certeza que 

são de Colatina aqui no Barão porque dá para tirar o chapéu, todo mundo largou as suas funções e 

grudaram na trincha e vassoura e pá e praticamente num dia fizeram o serviço espetacular, claro junto 

com alguns funcionários da Secretaria de Obras também, não pode deixar passar em branco, mas quero 

sim reconhecer quando estão errado eu sou um dos primeiros a cobrar e vou continuar cobrando, mas 

quando o troço funciona e é bonito de se ver, a gente tem que dar o braço a torcer e vim aqui 

parabenizar porque isso eu vou dizer eu estou com trinta e seis aninhos nas costa, o município tem 20 

poucos e eu nunca tinha visto e se eu tiver errado que volte um aqui e me puxe a orelha segunda-feira 

que vem, eu nunca tinha visto os CCs no cabo da  trincha , da pá e da vassoura e quase todos, não era 

um CC, eram quase todos então eu quero deixar mesmo os parabéns e que essa equipe continue unida 
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até o final do ano, a princípio porque está bonito de ver o trabalho quando está fluindo, 

agradecer  secretário o pedido que eu te fiz, não vou me lembrar o dia agora, aquele dia de manhã 

sobre a ponte dos Pizzios que estava intransitável e me falou que na primeira hora as máquinas estariam 

trabalhando lá e mais um detalhe que nós tinha um funcionário que faz ponte só na Secretaria de Obras, 

um funcionário para largar aquelas pranchas que deve pesar uns 50 kg cada uma, arrumar os pau em 

cima das pranchas, era um funcionário só, da mão de obra aonde o secretário agarrou junto, viraram 

em dois carregando aquelas pranchas e isso até é bom, não é secretário, tu viu que não é barbada 

agora, não é barbadinha, mas mais uma vez deixar os parabéns a ti também por botar a mão na massa, 

isso é muito importante. Quero desejar a todos os colegas um ano muito bom, se Deus quiser com 

grandes vitórias, não vai ser fácil, ninguém é bobo aqui, a gente sabe que não vai ser fácil, mas tentamos 

manter a parceria, pelo menos até perto das eleições porque aqui ninguém é criança, a gente sabe que 

não vai ter parceria nos três meses de eleição, isso já é de praxe nesta Casa, mas depois que passar as 

eleições, vamos tentar esquecer o que aconteceu naqueles quarenta e cinco dias e tentar tocar de novo 

o barco, que só quem vai ganhar com isso é a população." Usou a tribuna o VEREADOR NÉRCIO, 

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

retornando os trabalhos, depois do recesso, quero dar as boas-vindas a todos os colegas e o pessoal 

que como é de praxe, a gente sempre tem a Casa cheia, graças a Deus o pessoal sempre acompanhar 

o trabalho da gente. Eu quero desejar bom reinado ao nosso Presidente Renato, como já falaram os 

outros vereadores a gente sabe que por ser um ano de eleição pode daqui a pouco ser um ano mais 

difícil, mas já deixo um pedido aos colegas que a gente trabalhe pensando no desenvolvimento do 

município porque daqui a pouco a gente sabe, como falou o Vereador Rodrigo, pode daqui a pouco sair 

adversários e todo mundo pode não estar do mesmo lado mas eu acho que a gente aqui tem que 

trabalhar olhando para o desenvolvimento do município porque o momento  que essa Casa aqui 

trabalha olhando simplesmente para política o município para e no momento que o município que nem 

o nosso parar quem vem a pagar é o munícipe e isso quem perde é o município, então deixo o pedido 

aos colegas aqui, vamos trabalhar pensando na política mas o que a pensar no lado do município, que 

vem no interesse do município vamos pensar da forma que a gente trabalhou durante esses 3 anos 

sempre em parceria, o que interessa o município se desenvolver, a gente hoje mesmo tem um monte de 

projeto e hoje e já começamos complicado, já não tivemos um parecer, a gente sabe então um ano letivo 

é complicado, a gente vai ter que olhar para esse lado gente, eu peço a compreensão de todos, não 

podemos parar o município, é um pedido que eu deixo aqui como Vereador e como fiscal desse 

município, mas entendo a opinião de todos e respeito a opinião de todos os colegas. Não posso então 

deixar de parabenizar a equipe da Festa da Uva pela belíssima festa que a gente teve, como falou o 

Vereador a gente daqui a pouco enfrentando uma crise, parecia que ia dar uma festa pequena e a ótima 

festa que a gente teve. Também por se tratar de um ano eleitoreiro, quero deixar um pedido ao 

secretário que está presente hoje, secretário de obras também o secretário da Agricultura, por se tratar 

de lidar com máquinas, cuidar do excessivo de máquinas públicas, esse é um ano complicado de ligar, 

então temos que cuidar com esse uso de máquinas improprias, o mau uso de máquinas, daqui a pouco 

o abuso de maquinas em serviços particulares, então essa semana só para o senhor saber,  já me chegou 

várias denúncias de uso de máquinas em serviços particulares, então quero só aqui deixar o pedido 

para o senhor, este ano é um ano eleitoreiro, o senhor sabe que a gente tem que  trabalhar com olhos 

arregalado, a gente tem que desenvolver um município, mas sabe que qualquer perna de mosquito dá 

uma sopa, no modo grosseiro de falar, então quero, e se chegar denúncia com provas conclusivas eu 

sempre disse que sou um fiscal desse município e vou tomar minhas providências, em primeiro lugar 

eu sou Vereador de situação mas eu sou um fiscal do município, sempre deixei isso bem claro fui eleito 

pelo povo e estou aqui para fiscalizar, em primeiro lugar  sou parceiro da administração, mas fui eleito 

pelo povo para fiscalizar município e aqui estou, sempre cobrei as regras do município e por isso fui 

eleito, então eu deixo bem declarado, sempre cobrei a situação por isso eu estou declarando aqui em 

Tribuna, sempre cobrei essa situação e vou cobrar sempre estou cobrando por isso estou deixando aqui 
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declarado na Tribuna, já falei com o Executivo e estou falando em Tribuna aqui novamente, já me 

chegou questões nessa semana de máquinas trabalhando particulares fora de hora, então 

deixar  declarado aqui, gravado em Tribuna. Também não posso não deixar os pesares à família de seu 

Belmirão, pedir desculpas pela perda da mãe dele e eu não estava no município e não pude me fazer 

presente, esteva visitando meu filho em Cachoeira do Sul e fiquei sabendo lá, estava longe e cheguei a 

tempo; também de mesma forma deixar os pesares à família do seu Abrilino pela perca nesta semana 

passada, de mesma forma pedir um oficio de pesar, não sei se o Canelão vai pedir, quero fazer parte 

deste oficio." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer 

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

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente queria agradecer então a visita que 

eu tive hoje do deputado Pedro Pereira no qual ele veio visitar a nossa escola José Joaquim de Andrade 

que a gente sabe que a novela está grande a respeito dessa obra de reforma, na qual já há bastante 

tempo a gente vem batendo em cima, sempre depois de uma notícia ruim quase sempre vem uma notícia 

boa, a obra foi licitado então sexta-feira, uma empresa de Porto Alegre ganhou, valor de R$ 611.000,00 

agora o trabalho está sendo feito junto à fazenda para liberação do recurso, é o que está faltando então 

é o Estado liberar o valor para assim que possível ter início as obras, o deputado um dia antes de ser 

feita a interdição, que o colégio está interditado a parte de cima devido o telhado desabou uma parte e 

em dias de chuva a gente sabe faz tempo que já está chovendo mas a situação está cada dia mais 

precária, então naquele mesmo dia, foi numa sexta-feira à noite, 10 horas quando eu fiquei sabendo eu 

liguei para Deputado, o deputado prontamente ligou para o secretário de educação aonde já no sábado 

foi encaminhado para a Secretaria de obras está sendo feito um trabalho junto ao Gabinete do deputado 

Lucas para que seja dado uma prioridade, pois é uma obra emergencial, a gente sabe que estão os 

alunos, já há bastante tempo vem até correndo um certo risco e a gente não quer que nada desse âmbito 

aconteça, Deus o livre né, com algum funcionário, alguma criança, mas hoje tem 366 obras só na rede 

da Educação, emergenciais no Estado, então se a gente não fizer um esforço muito grande e isso eu 

falo esforço muito grande já também falando já com os demais colegas que todos né procurem suas 

lideranças para gente pegar firme né, fazer uma pressão com nossos deputados nessa questão dessa 

obra, mas eu acho que está mais para perto do que para longe agora para terminar essa novela que na 

verdade é uma vergonha não ter essa reforma, não ter sido feita já anos atrás já. Também estou 

entrando com duas indicações, uma é voltada à lei federal do piso dos professores, que eu acho que é 

mais do que justo, acho que o município não tem que esperar daqui a pouco ser feita alguma cobrança 

até judicial pois é um direito dos professores, a lei existe, então a gente está entrando para que o 

município então cumpra com as suas obrigações que é pagar o teto dos nossos professores que já tem 

bastante tempo, não só no município mas a nível estadual bastante, sempre acontecem reformas em 

todos os âmbitos, quando é para melhorar difícil agora sempre está sendo mexido quase sempre para 

pior né, então a gente tem que cobrar essa questão porque eu acho que a prefeitura, eu acho que está 

mais ou menos né, que a gente vê, em dia, estão sendo colocados mais CCs, veio projeto para 

contratação de mais funcionários, abre vagas, então eu acho que o dinheiro para cumprir sua 

obrigação com certeza deve ter né, então também estou entrando com outro pedido a respeito que seja 

providenciado uma iluminação e limpeza no nosso campo de futebol, eu sou grande defensor das 

atividades físicas, a gente sabe que Barão do Triunfo já tem uma academia de esporte, a gente vem 

sempre buscando um trabalho junto ao esporte no município, as pessoas gostam de ir no nosso campo, 

hoje é quase uma frequência as pessoas fazerem caminhadas e a gente sabe que o horário é apertado, 

então se tivesse uma iluminação hoje no campo municipal, essa prática da caminhada seria uma prática 

mais difundida de noite, o pessoal de noite ia tirar mais aquele tempo, até por causa da questão do sol 

também durante a tarde, sempre é mais complicado e o pessoal também trabalha então eu acho que se 

a gente conseguisse alguma coisa neste sentido seria de grande importância. também não poderia 

cobrar também, uma coisa que os pais dos alunos estão me cobrando, que é a questão da escolinha de 

futebol, uma questão que a gente já bateu muito no ano passado para que fosse elaborado o projeto, o 
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projeto foi elaborado com ajuda de várias pessoas, foi trazido até esta Casa, foi aprovado e  a gente 

está ansiosamente esperando então  o início, que seja feita esta atividade que vai beneficiar muitas 

crianças do nosso município, a gente sabe que o município e o esporte e as crianças só têm a ganhar 

depois que a gente conseguir iniciar esta atividade, tomara que o prefeito olhe com bons olhos. Também 

vou deixar um lembrete aqui, aproveitando que o secretário está aqui, quero parabenizar que as 

estradas há muito tempo não estão em dia como estão agora, mas está faltando só um detalhe que é a 

questão do cascalho, as cascalheiras do município a gente sabe que estão liberadas, talvez uma questão 

de logística, eu acredito que de máquina não deve ser porque a gente está vendo as máquinas sempre 

trabalhando, muitas vezes como o Vereador Nércio falou, às vezes algumas situações que as pessoas 

nos cobram também que serviço mais particular mas eu acredito que na questão do cascalho está 

faltando só esse detalhe porque daqui uns dias começa o transporte escolar, é uma questão que tranca 

bastante, atrapalha o transporte escolar é a questão de não ter cascalho nas estradas e vem o problema 

das chuvas entre o inverno e aí os nossos ônibus e caminhões e nossos carros, nossos meios de 

locomoção começam a ficar empenhados nas nossas estradas." Usou a Tribuna o VEREADOR ILO, 

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

lugar quero agradecer e dar os parabéns à comissão organizadora da Festa da Uva pela grande festa 

que tivemos em prol da nossa paróquia e nosso município, tudo estava muito bom, bastante divertido, 

então deixo aqui meus parabéns à comunidade e as pessoas que organizaram a festa pelo belo dia de 

festa que tivemos aqui. Quero cumprimentar o secretário Sérgio e agradecer pelo bom trabalho que 

você fizeste na estrada do falecido João Grande, na Invernada dos Abreus, só que no mesmo tempo 

digo que é bastante vergonhoso se parar naquela situação que se parou, uma promessa atrás da outra 

e acabou tendo que ir para redes sociais, a gente apelar para a baixaria para conseguir um trabalho 

tão desejado e deixado para trás, eu cansei de promessa daquela estrada, onde até em contato com a 

família a gente acabou se debatendo nas redes sociais então é triste secretário né, deixar né, essas 

coisas perdidas assim, ficar de marcação com vereador e o povo e acaba surgindo os assuntos no 

mundo inteiro e também vou fazer um lembrete secretário, você lembra muito bem, um tempo atrás você 

esteve lá em casa jantando comigo, te agradeço tua visita, tua compreensão, só que você disse que em 

breve ia colocar uma tomberada de cascalho na estrada do Abrelino, infelizmente ele faleceu né, faleceu 

e você não teve a coragem de colocar uma tomberada de cascalho, o dia que conduzimos ele para o 

médico, que eu estou junto com a família ele saiu magoado, disse, Canelão eu vou morrer e não vou 

ver minha estrada concretizada, e é verdade, segunda passada  fez sete dias; tão pouco trabalho, uma 

tomberada de cascalho, fica de marcação com a minha pessoa e as pessoas que pagam e aí é obrigado 

ver máquinas trabalhando para fora, fazendo bico aqui, bico ali e deixa a desejar uma pessoa tão 

humilde que não tinha nem como entrar um carro para localizar ele para um hospital, então deixo aqui 

meu repúdio contra a administração contra a administração, por esta atitude que estão fazendo e vou 

dizer mais: está chegando e as coisas tem que colocar nas redes sociais, apelar para a baixaria para 

conseguir e vou colocar mais, não vai ficar nessa só, não vão pensar que eu vou precisar me ajoelhar 

em pé de prefeito, em pé de secretário; eu vou fazer meu trabalho de vereador, como sempre fiz e sempre 

faço, nunca vou deixar de ajudar, não interessa se é meu eleitor ou não, defendo as pessoas e o 

município, agora se eu tiver que me humilhar para alguém, se um dia eu precisar eu vou fazer, mas não 

vão pensar que eu vou me ajoelhar e  rezar para conseguir uma tomberada de cascalho para uma 

pessoa, não quer fazer não faz, mas tudo tem um tempo né, e o tempo está chegando, então vou deixar 

este lembrete para você secretario e com certeza você esqueceu, porque não coloca no Face a estrada 

do coitado que morreu e não fez a estrada, isso não coloca no Face, porque não vai colocar quem tem 

estrada ruim, que faz um ano ou quase que as pessoas não conseguem, que nesta administração nunca 

colocaram uma tomberada de cascalho e acabou o coitado falecendo e nunca deram assistência para 

ele, isso é bastante vergonhoso, então deixo aqui meu repudio contra a administração por esse tipo de 

coisa. Também quero deixar um oficio de pesar à família do meu grande amigo e colega, uma pessoa 

que parou onze anos lá em casa, que ajudou criar minha família, que é o Abrilino que veio a falecer, 
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peço um oficio de pesar à família, então geralmente é lamentável a gente ter que dizer isso aqui em 

tribuna, mas a pessoa tem que falar em tribuna e tem que desabafar, falar a verdade não é feio e nunca 

vou deixar de falar a verdade nesta Tribuna e defender as pessoas, não interessa se é de meu partido 

ou não, doa em quem doer, mas não vou vim aqui  mentir, vou falar a verdade." Em seguida, passou-se 

à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas as seguintes proposições, 

requerimento e diárias: INDICAÇÃO Nº 001/2020 DOS VEREADORES DIOGO E MATEUS que 

seja realizado reajuste do pagamento do piso salarial do Magistério municipal, com pagamento 

retroativo a janeiro, conforme Legislação Federal vigente, solicita-se que informe qual será o impacto 

na folha de pagamento com essa alteração. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 001/2020 DO 

VEREADOR DIOGO que seja providenciado limpeza e colocação de iluminação no campo municipal 

de futebol. Justificativa: Muitas pessoas realizam atividades físicas no campo de tardezinha e à noite e 

uma iluminação no local forneceria mais bem estar e segurança para as pessoas que utilizam aquele 

espaço para praticar atividades físicas e demais esportes em geral. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

002/2020 DOS VEREADORES MATEUS E LUCIANE que seja providenciado reforma da ponte 

próximo a Associação dos Bielavski. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 003/2020 DO VEREADOR 

ALEX SANDRO que seja providenciado reforma da ponte ou substituição por bueiro e patrolamento 

na estrada travessa que liga Figueirinha a Água Fria, dando acesso as residências de José Adair 

(Guacho), Erci Nogueira, Marlene Dias, Joel Nogueira e Antônio Lanzarini. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 001/2020 DOS VEREADORES ILO, ALEX SANDRO E LUCIANE que seja 

enviado a relação atual dos CCs e FGs com relação de nomes, cargos e vencimentos, informando 

também o percentual gasto em folha com pessoal. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 002/2020 DO 

VEREADOR MATEUS em relação à reunião realizada pelo Executivo junto ao Coderpa que informe 

qual seria a retro e o trator que seria repassado para alguma Associação que estaria em desuso por parte 

do Executivo.   Justificativa: O Vereador que esta subscreve sempre foi apoiador da cedência de 

máquinas e caso essa cedência se concretize será apoiador, porém causa estranheza essa iniciativa em 

início de ano eleitoral, haja vista que nesse período não é possível realizar este tipo de cedência e nunca 

houve antes tal debate em quatro anos. PROJETO DE LEI Nº 007/20 Autoriza o Poder Executivo a 

contratar emergencialmente um (a) (1) Professor (a) Língua Portuguesa – 20 horas para atender 

excepcional interesse público pelo prazo que especifica e dá outras providências. PROJETO DE 

LEI Nº 008/20 Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente um (a) (1) Técnico de 

Enfermagem para atender excepcional interesse público pelo prazo que especifica e dá outras 

providências. DIÁRIA DO VEREADOR MANOEL RENATO Ida na Receita Federal e Safeweb, em 

Porto Alegre, dia 14/01. DIÁRIA DOS VEREADORES MATEUS E DIOGO Ida em reunião com a 

Empresa CEEE, em Porto Alegre dia 15/01. DIÁRIA DO VEREADOR MANOEL RENATO Ida na 

Safeweb, em Guaíba, dia 20/01. DIÁRIA DO VEREADOR MANOEL RENATO Ida na Safeweb, 

em Eldorado do Sul, dia 24/01. 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. "Queria agradecer a presença do prefeito, secretários, da assessora 

jurídica Barbara, que vieram nos explanar um dos projetos, no qual eu acho bastante importante esse 

diálogo entre executivo e legislativo, por muitas e muitas vezes faltou né agora fico contente que até o 

prefeito está vindo mais nesta Casa né, muitas questões as vezes que podem ser resolvidos ali na hora 

com o simples esclarecimento né, é feito dessa forma que é o correto então agradecer a presença. Mais 

uma vez então queria tocar num assunto que até vou reiterar os pedidos, mas até vou aproveitar até a 

presença do secretário que dê uma olhada na questão das paradas de ônibus né, mais uma vez, eu sei 

que é uma questão bastante antiga, eu já sete anos de vereador aqui eu não me lembro de nenhuma 

parada de ônibus que tenha sido colocada nesses 7 para 8 anos, a gente tem bastante pedidos, a gente 

já trouxe bastante demanda, bastante material, bastante necessidade das pessoas nessa questão no qual 

agora vai começar o ano letivo de novo, é uma questão bastante complicada até por essa lei de até 2 

Km não poder buscar então muitas vezes as crianças tem que ficar no relento, tem que ficar no dia de 
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chuva, os pais têm que ficar aguardando, então é bastante complicado, eu acho que se montasse uma 

força-tarefa ou quisesse, tivesse uma boa vontade nessa questão, poderia ser feito pelo menos algumas 

esse ano que durante esses sete ou oito anos se todos os, e não estou aqui condenando esta 

administração mas também a administração anterior, se fizesse 5 por ano, durante oito anos seriam 40 

então não vou dizer que ia resolver o problema mas já ia dar uma amenizada, então nessa parte está 

bastante deficiente peço ao secretário encarecidamente que dê uma olhada nessa questão e no mais 

seria isso, queria agradecer a presença de todos e venham sempre nessa Casa que é bastante importante 

que a comunidade nos assista, veja né, muitas vezes sai muita coisa aqui que na rua sai a conversa 

diferente, é bom que vejam que está sendo tratado, o que está sendo discutido e essa é realmente a 

função dessa Casa e sempre preservando a maior transparência e honestidade." 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 desejar a todos um bom retorno desse recesso, acho 

que a gente vamos lutar e trabalhar 2020 para ter uma união como a gente sempre teve nestes 3 anos, 

a gente sabe que temos no ano eleitoral, vai ter uns dias de um jogo, nesse jogo quem tem que ganhar 

é o nosso município, não só pensar no salário de quem se eleger mas essa é uma eleição quem tem que 

ganhar é o nosso município. Também quero desejar um bom trabalho para o presidente Renato, que a 

gente com a união que sempre teve com certeza tudo vai dar certo. Quero agradecer a presença do 

prefeito, da secretária Clarice, do Danio, da jurídica Barbara, a gente vê a importância de uma reunião 

das comissões eles vim explicar e a gente discutiu o projeto, muitas vezes o nosso jurídico da Câmara 

e o da prefeitura trocam uma ideia aonde algum erro é corrigido. Também quero parabenizar a 

paróquia Nossa Senhora do Rosário pelo ótimo evento na Festa da Uva, parabenizar os envolvidos, a 

comissão organizadora, as pessoas que apoiam com muita garra. Também baseado em uma estrada 

que foi feita pelos moradores, eu quero te dizer Sergio, quero te parabenizar em segundo lugar, em 

primeiro lugar tem que ser os operadores, pela estrada que foi feita na linha Brandão, porque eu acho 

que não adianta o melhor secretário entendido, mandar fazer e o operador não tiver afim de fazer um 

trabalho bem feito, então quero deixar os parabéns para os operadores que se envolveram naquela 

estrada e muitas outras, com certeza nosso município por mais que tu fizer tu vai receber 2 ou 3 elogio 

mas tu vai levar umas tijoladas né, o município é grande tu nunca vai dar conta." Usou a palavra o 

VEREADOR ILO, Líder do MDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 

se faziam presentes. "Também quero agradecer o prefeito, secretários e os demais que estiveram aqui 

nessa Casa hoje né, fazendo a explanação dos projetos né que foi passado para nós aqui onde a gente 

tem mais uma visão né da situação que acontece, então de minha parte deixo meus agradecimentos ao 

prefeito né pela explanação. Também quero deixar aqui um agradecimento os médicos e funcionário 

do posto, enfermeiras, pelo grande atendimento que tiveram com o menino que se acidentou na semana 

passada, o Andri, causalmente ele trabalhou comigo até meio-dia e de tarde coitado do menino sofreu 

esse grande acidente, a gente fica chateado, mas as coisas acontecem né então deixo aqui meu 

agradecimento a todas as pessoas que se engajaram nessa situação de conduzir ele até Porto Alegre, 

só que eu deixo aqui uma pergunta, até vou entrar com um pedido de informação, onde estaria a UTI 

móvel nesse dia, foi um dos maiores acidentes que aconteceu em nosso município,  ontem conversei 

com o pessoal da família, tenho certeza que o Sandro conversou também na Ceasa, o irmão do menino 

que pelo que se sabe a UTI não estava no município nesse dia, estava prestando serviço de levar pessoas 

em consulta, tinha 9 pessoas segundo o que me falaram,  para se conduzir até consulta em São Jerônimo 

e outros, como não cabia todos na Spin, foi conseguido transportar pela UTI móvel, aí eu deixo os 

parabéns colegas vereadores, os parabéns, não sei se foi secretário, coordenador né, que desloca uma 

UTI móvel para conduzir pessoas para consulta, eu fico chateado aqui e a família está bastante até 

agradecida pelo bem que fizeram, da agilidade pelo menino, mas também se encontra no repudio da 

UTI que pelo que sei estava em São Jerônimo transportando 9 pessoas para consulta, aí foi até Mariana 

e graças a Deus o município de Mariana conseguiu a UTI móvel, então se isso aconteceu, não estou 

dizendo que é a realidade, estou entrando com um pedido na próxima semana, nos deixa bastante 
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chateados, se isso é a realidade, pode perder a vida de uma pessoa, esse foi um dos acidentes mais 

graves que aconteceu em nosso município, não é porque o menino trabalhou comigo até meio-dia, 

almoçou lá em casa e de uma hora para outra as coisas acontecem, aí nós temos uma UTI móvel em 

nosso município e está prestando serviço de quase lotação, que seria transporte do micro, da van, nuca 

vi até hoje o pessoal ser transportado pela UTI móvel em consulta, mas vou deixar aqui minha dúvida 

e na próxima semana vou entrar com um pedido de informação." Usou a palavra a VEREADORA 

LUCIANE, Líder do PSD, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Desejar boa sorte ao presidente, com certeza como te conheço, sei que vai fazer um bom 

trabalho aqui e a equipe aqui é boa, bom de trabalhar, como foi falado vai ser um ano eleitoral vai ser 

um pouco mais complicado, mas que tu consiga manter a união e a paz aqui nesta Casa. Também quero 

agradecer a presença do prefeito, da assessora jurídica da prefeitura Bárbara, a secretária Clarice, 

secretário Danio, onde foi explanado os projetos antes, onde que eu acho de muita importância que 

seja explicado antes para que a gente tenha um melhor entendimento e aonde a gente pode de fato 

questionar sobre aquele assunto, então acho que isso deveria desde o início sempre ser feito com mais 

frequência para um melhor entendimento dos projetos. Também agradecer mais uma vez a presença de 

todos e desejar um ano de muita luz e muita harmonia e paz entre nós todos." Usou a palavra o 

VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Também não posso deixar de agradecer então a presença do prefeito que veio 

nos explanar a situação dos projetos, também do secretário Danio, da secretária Clarice e da assessora 

Bárbara, é muito importante quando esses projetos chegam na Casa, vim explanar a todos os 

vereadores, está ciente, se a gente tivesse esse diálogo, os projetos seria tão mais fácil porque todos os 

vereadores estariam por dentro dos assuntos, é muito mais fácil para gente votar os projetos. Também 

falar ao secretário do belo trabalho que está sendo feito nas estradas, não é eu que estou falando, vejo 

as pessoas falando na estrada, também vejo algumas críticas, sabe que críticas sempre vão existir mas 

hoje vejo bastante o pessoal falando do trabalho, então siga trabalhando dessa forma que tu está no 

caminho certo e com certeza como falou o Ferrugem aqui, você não está fazendo esse trabalho então 

tem trabalho dos operadores que estão te ajudando e se não fosse por eles não estaria acontecendo, 

mas as estradas, hoje eu vejo as estradas boas de trafegar como se diz, hoje eu vejo o pessoal que vem 

de fora gavando a nossas estradas. Não posso deixar de comentar no que o vereador Ilo falou, que é 

preocupante vereador, se tu entrar com esse pedido de informação eu quero entrar junto, mas eu 

acredito que seja alguma informação maldosa porque conheço o trabalho do secretário, eu acredito 

que não seja usada ambulância UTI até porque não tem nem como transportar nove pessoas dentro da 

UTI, não tem como tu colocar nove pessoas dentro de uma ambulância UTI, se o senhor entrar com o 

pedido, o senhor me permita que eu entro junto, eu quero estar errado nesse pedido de informação que 

chegou até o senhor, se o senhor me permite eu quero entrar junto para comentar depois porque é grave 

se isso aconteceu mesmo, que tiver tirado de plantão para levar pessoas consultar; pelo trabalho que 

eu conheço do secretário dentro da secretaria, eu espero estar errado até pelo que eu estou dizendo 

aqui, tu leva nove pessoas dentro de uma Spin muito mais confortável que dentro de uma ambulância 

UTI, então se o senhor me permitir eu quero estar fazendo parte deste pedido de informação." Usou a 

palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Foi falado bastante a questão de ser um ano eleitoral, desejo sucesso 

a ti Renato, sabe que comigo tu pode chegar e falar, se tiver alguma coisa para falar, pode chegar para 

mim e falar não tem nada contra ninguém, espero que a gente tenha um bom ano nessa Casa. Deixo 

aqui também colocado que o meu modo de trabalhar nessa Casa não vai mudar, não vai ser diferente 

dos últimos três anos onde sempre trabalhei pelo município onde sempre estudei os projetos para 

decidir meu voto, colocando sempre o município em primeiro lugar, não a questão política e assim 

como eu espero que nós tenhamos uma postura, que essa Casa tenha uma postura, estou me colocando 

no compromisso de ter uma postura e ter palavra, daqui para lá vai ser uma coisa, espero que lá para 

cá, da prefeitura seja a mesma coisa, espero que tenha postura, espero que tenham consideração aos 
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vereadores, infelizmente muitas vezes o que acontece, chega na hora o vereador ou alguns vereadores 

estão mais por dentro das coisas, outros não, aí fica desparelho, vamos dizer assim. A ti Sérgio, como 

foi colocado ali, a gente tem visto um bom trabalho teu, te admiro pela tua forma de chegar na gente 

mesmo sendo da oposição e conversar e escutar uma ideia e tudo mais, mas deixo alerta porque tu sabe 

que a tua secretaria vai ser mais delicada porque infelizmente a gente sabe que tem gente que se 

prevalece, que quer usar da máquina com visão eleitoral e isso eu não concordo, eu acho que tem que 

ser todos, se você colocou cascalho na casa de um tem que colocar no vizinho, independente se o cara 

foi do lado do prefeito ou foi contra ou não votou em ninguém, eu acho que se é para um, é para todos, 

todos nós pagamos impostos, todos nós temos os mesmos direitos, independente se votou A ou B, todos 

nós somos iguais e tenha bastante atenção porque sabe que o teu nome que está na reta, pode alguém 

querer se prevalecer e é o teu que vai estar na reta, deixo sempre aberto aqui o dialogo contigo, se tu 

quiser tirar alguma dúvida, alguma questão, estou sempre à disposição, assim como sempre estive como 

me coloco com a Clarice, sempre como estive ao executivo, infelizmente muitas vezes quis conversar 

quis dar alguma ideia e não foi bem aceita, simplesmente porque parece que eu tenho tatuado na testa 

oposição, sou oposição ao governo Elomar desde o primeiro dia e até o final do ano serei oposição, 

mas serei sempre situação ao meu município, o que precisar estou sempre à disposição." Neste espaço, 

usou a palavra o PRESIDENTE MANOEL RENATO, saudou novamente quem não se fazia presente 

na abertura da Sessão. "Agradeço por me desejar um ano como presidente, que a gente sabe que não é 

fácil um ano eleitoral para conduzir uma presidência mas eu tenho certeza que não vai ser difícil porque 

eu já tive a experiência de 4 anos de vereador em 2008 e teve um início de mandato até um final bem 

complicado, coisa que graças a Deus este ano eu não vi uma vez na nossa gestão, então acredito que 

com certeza a gente vai saber conduzir os trabalhos de forma que a gente estava trabalhando, que os 

vereadores todos têm um bom diálogo e eu também, então a gente com certeza vai trabalhar sempre em 

prol do município. Aqui eu gostaria de agradecer também os vereadores por no dia da minha posse, eu 

não pude me fazer presente, estava baixado no hospital para fazer cirurgia e os vereadores tomaram o 

trabalho como deveriam ter feito e a gente está aí hoje trabalhando, seguindo da melhor forma. Também 

agradeço ao prefeito por me convidar a participar de uma reunião na prefeitura onde esteve o gerente 

regional da Caixa Econômica Federal, Charles Zandavalli, sobrenome complicado, gerente de clientes 

e negócios Rodrigo Garcia e o gerente do Sertão Santana, onde estiveram assinando duas emendas 

parlamentares, onde logo vai ser feito licitações que é para construção da Casa do Mel e para 

calçamento de duas ruas,  uma emenda parlamentar seria do Heitor Shuch, acho que é do PDT, PSB e 

o Marcelo Moraes do PTB, então a gente está trabalhando e apertando o pessoal da prefeitura para 

trabalhar nessas licitações para que não se perca esses recursos onde a gente sabe que tem vários para 

entrar no município. Também gostaria de agradecer iniciando pelo Lody, que trabalha com o Edson 

Brum na nossa região, onde ele me alertou de um  programa que teria possibilidade de ser criado no 

Barão e eu imediatamente com o secretário do Social que é o Alexandre, trabalhamos em cima desse 

programa, que é aquisição de alimentos, hoje o município mesmo compra dos produtores e vai repassar 

para dois colégios ou três e para a APAE e para mais umas famílias e agradeço ao assessor do Giovani 

Feltes, que liguei várias vezes para ele para que marcasse para gente uma reunião em Brasília lá no 

Ministério, onde fomos muito bem recebidos, estivemos levando mais uns pedidos também aonde nos 

prometeu que a gente ia se enquadrar nesse programa e hoje graças a Deus está aí, não sei dizer o que 

que vai ser mais útil do programa, se é os produtores vender ou são as pessoas que vão ganhar, se junta 

o útil ao agradável, então tenho que agradecer essas pessoas que me ajudaram nessas partes e hoje 

graças a Deus está iniciando, está acontecendo no município. Também parabenizo o pessoal da 

formatura do terceiro ano onde tiveram vários formados, se formando, aos pais, aos alunos e os 

professores todos, a gente vê a felicidade na cara de cada pessoa, aonde eu achei um pouco estranho 

foi não ter chegado convite nessa Casa, até pretendia levar algumas lembrancinhas que todos gostam 

de um agrado, pelo mínimo que seja, um mínimo qualquer pessoa gosta de receber, mas fui pego de 

surpresa mas me fiz presente, então parabenizo a todos os envolvidos e estava muito linda essa 



 

 ATA 001/20  11 
 

 

formatura e que os alunos dão seguimento, que não seja a última deles. Também gostaria de deixar 

votos de pesares, que bastante pessoas infelizmente perdemos no município, que seria o falecido Tulino, 

o Abrelino, a esposa do Racife lá que é o vulgo Nenê Cuíca, que a gente conhece e também o Joãozinho 

Fadini, que tivemos percas recentes no município, deixo meus sentimentos a toda a família e a gente 

sabe que foram pessoas que ajudaram muito no município. Também gostaria de desejar uma boa 

viagem ao prefeito Elomar e o jogador Nércio, que amanhã estão viajando à Brasília, onde a gente 

tinha um combinado na Câmara e que não é de hoje, é de tempo, dos vereadores viajarem em comitiva, 

mas apareceu uma situação, do meu ponto de vista de emergência, tem digamos 300 mil reais perto de 

ser perdido, mas eu confio na eficiência do vereador Nércio e tenho quase certeza absoluta que vão lá 

e essa emenda parlamentar vai chegar no nosso município, onde a gente trabalha sempre com certeza 

pensando no bem-estar dos munícipes, então te desejo uma boa viagem que consiga agilizar e que se 

Deus quiser até o fim do ano a gente estará com essa quadra instalada no município. Também 

aproveitando que o secretário está aí, perto de casa lá na Aparecida, tem uma entrada para o Evaldo 

ali, que é para o Vardinho, onde eu pedi para o patroleiro fazer essa entrada e ele disse que não poderia 

porque a ponte não tem condições para uma patrola, então peço que dê uma olhada para gente lá, se é 

real que a patroa não pode passar mesmo, que o que se tem a fazer com certeza seria a reforma dessa 

ponte que não tem como uma pessoa lá que produz 1.000 arrobas, bem mais de 1000 arrobas de fumo, 

ficar com um problema desses sem ser resolvido." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a 

presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia dez de fevereiro de 2020. 

 

 

Sala de Sessões, 03 de fevereiro de 2020. 
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