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

Legislativa, realizou-se a sexta 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. A ATA 05/20, 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: 

Convite para baile da terceira idade. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. nº 005/20 encaminhando 

proposições aprovadas em sessão ordinária do dia 02 de março de 2020; Of. LEG. n° 011/20 informando 

aprovação do Projeto de Lei n° 010/2020. EXPEDIDAS A TERCEIROS: Não houve. A seguir 

passou-se à leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à Mesa. 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. O 

VEREADOR RODRIGO, abriu mão da palavra. 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 então 

saudar em nome da, não poderia lembrar pessoa melhor do que a minha própria mãe, todas as mulheres 

pelo seu dia, as mulheres que vem sempre batalhando no  seu lar, no dia a dia, muitas vezes tem que 

ser mãe e pai e trazer o sustento para os seus lares e a gente sabe que dia a dia a mulher merecidamente 

está se tornando mais independente e conquistando seu espaço de direito, então quero deixar aqui um 

forte abraço para todas as nossas mulheres, principalmente do município que temos mulheres 

batalhadoras, mulheres na agricultura, enfim ocupando todos os cargos como tem que ser de igual para 

igual com os homens, então deixo aqui minha saudação. Também dizer que estamos entrando com um 

pedido nesta Casa, que o Executivo e demais lideranças, os vereadores juntamente, entrem em contato 

com seus deputados, suas lideranças para que gente possa junto ao estado conseguir algum benefício 

em relação ao grave problema que vem nos assolando aqui que é a seca, uma seca sem precedentes, eu 

não me lembro, estou com 34 anos, uma seca tão grande que nem está fazendo agora prejudicando 

nossos agricultores, faltando água já para consumo humano e também para os animais nas 

propriedades rurais, das plantações nem se fala, então alguma coisa mais profunda nós vamos ter que 

buscar e eu sei que o estado está promovendo algumas ações em alguns municípios que seriam horas 

máquinas, subsidiando horas máquinas, conseguindo equipamento para perfuração de poços no 

interior, que eu considero de extrema importância e também a questão da Corsan na estruturação 

daquele segundo posto que foi furado ali na frente do CTG para que estruture com equipamentos 

adequados para poder numa possível falta da água aqui dentro da cidade, que não está descartado, a 

gente sabe que a previsão de chuva é bem pouquinha, possa então vir a suprir a demanda, eu já estou 

em contato com algumas lideranças, estou tentando até agendar algumas reuniões, por enquanto não 

tive nenhuma confirmação, mas juntamente com os colegas nesse pedido peço que cada um consulte os 

seus deputados, as suas forças políticas juntamente com o prefeito, tenho certeza que deve estar 

empenhado nessa questão para que a gente possa buscar uma frente, a gente sabe que não é fácil, o 

estado é muito grande, são muitos municípios que estão sofrendo principalmente na região sul, a gente 

tem acompanhado, mas tenho certeza que alguma coisa a gente pode conseguir, a gente pode conseguir 

para talvez amenizar um pouco essa situação terrível e que nem se fala dos nossos agricultores sofrendo 
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no dia a dia, primeiro foram as plantações depois veio algumas chuvas, deu uma amenizada e depois 

voltou de novo e agora várias situações faltando água para o consumo humano, a recém estava 

conversando aqui com Eliane, funcionária da Prefeitura, teve ligação do seu filho em casa que pediu 

encarecidamente para levar um litro de água para casa que não tinha água para beber, então isso é 

triste a gente tem que tomar alguma iniciativa, seja de um lado do outro para tentar dar uma 

colaboração para o nosso povo." O VEREADOR ILO, abriu mão da palavra. Usou a Tribuna o 

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

presentes. "O Prefeito se faz presente aqui hoje, temos um processo de extrema importância que é a 

votação das contas do nosso prefeito, da gestão de 2017, seja bem-vindo, acredito que o senhor vai ter 

um espaço para usar a Tribuna e faço parte da comissão de estudo das suas contas, a gente sabe que 

teve ali alguns apontezinhos como é normal, mas que teve aprovação por unanimidade do Tribunal de 

Contas e pelo nosso parecer também foi aprovado aqui com facilidade e me preocupa a votação, a 

gente nas outras votação sempre discutiu e hoje não foi discutido essa votação das contas mas eu 

acredito que vai ter aprovação até pela comissão eu fui um cara que sempre jogo aberto e sempre dou 

oportunidade para os meus adversários políticos trabalharam de forma justa e disputar uma eleição 

que se toca disputar justa, um exemplo eu em 2014 aqui nesta Casa eu tive que votar as contas do ex-

prefeito Odone e aqui nesta Casa a gente teve vereadores que votou contra as contas do seu Odone 

sendo que ela foi reprovada por cinco votos a três e o Tribunal de Contas também reprovou as contas 

e eu como vereador aquela vez fui contra o voto do tribunal sendo que o voto desta Casa ele não 

prejudica o município em nada, ele simplesmente ele é um voto político que pode sim prejudicar a 

carreira de um político e eu sempre disse para qualquer político, eu hoje estou aqui nessa Casa, a gente 

tem parcerias políticas como amanhã não se sabe quem são os adversários políticos e eu sempre fui um 

cara que eu gosto de enfrentar os meus adversários políticos dando arma de igual para igual para eles 

nas urnas, então sempre que depender de mim, do meu voto aqui nesta Casa vocês podem ter certeza 

que eu vou armar os meus adversários ou parceiro para enfrentar eles na rua de igual para igual, então 

em 2014 o meu voto no ex- prefeito Odone foi contra o tribunal, o meu voto foi a favor das contas dele, 

contrariando o parecer do tribunal de contas e quem quiser ouvir o áudio ele existe na Casa até hoje 

porque eu não estaria prejudicando o meu Município, se eu tiver prejudicando esse município, eu 

sempre vou a favor do meu Município, mas dando plenos poderes a ele concorrer à eleição que hoje 

em 2020 ele poderia sim estar concorrendo à eleição pelo meu voto, mas sim foi reprovado, então hoje 

eu deixo já esclarecido que se depender do meu voto o senhor vai estar disputando a eleição em 2020 

e aqui eu tenho também gravado em áudio que vereadores daquela época disseram que votaram sempre 

a favor do parecer do Tribunal de Contas e hoje eu quero ver aqui neste tribunal se realmente se mantém 

a fala, se hoje vai ser votada a favor do Tribunal de Contas ou não.” Em seguida, passou-se à ORDEM 

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

Projeto de Lei e Projeto de Decreto: INDICAÇÃO Nº 017/2020 DOS VEREADORES LUCIANE, 

DIOGO E ALEX SANDRO que seja colocado placas de indicação indicando a cachoeira do Solka, 

esta que é um dos pontos turísticos de nosso município. INDICAÇÃO Nº 018/2020 DO VEREADOR 

NERCIO que seja estudada a possibilidade de realizar um contrato emergencial para contratação de 

horas máquinas de retroescavadeira para abertura de poços de água para a comunidade, devido à 

estiagem muitas pessoas encontram-se sem água, ocasionando um grande número de protocolos 

solicitando serviços de retroescavadeira para abertura de poços, onde hoje as maquinas da Prefeitura 

não estão dando conta de atender a todos os pedidos com a brevidade necessária. INDICAÇÃO Nº 

019/2020 DOS VEREADORES DIOGO, MATEUS, LUCIANE, ILO, TIAGO E ALEX 

SANDRO  que seja estudada a possibilidade do município realizar parceria com a Secretaria Estadual 

de Obras e a Corsan para conseguir subsídio em horas máquinas para abertura de poços de água nas 

propriedades, bem como poços artesianos para consumo humano no interior e infraestrutura do poço 

localizado em frente ao CTG para abastecimento da cidade, pois se trata de caso de emergência e o 

Estado está auxiliando nos casos de alguns municípios que encontram-se nessa mesma situação através 



 

 ATA 006/20  3 
 

 

de Projetos nesse sentido. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 010/2020 DOS VEREADORES 

LUCIANE, DIOGO, ILO, MATEUS E ALEX SANDRO que informe se já está sendo feita a licitação 

para conclusão do Projeto da Casa do Mel, caso não esteja sendo feito informe quando será. PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO Nº 011/2020 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que encaminhem 

relatório de todas as máquinas que prestaram qualquer serviço nos finais de semana e feriados desse 

ano, informando máquinas, operadores, locais e quantidade de horas. PROJETO DE LEI Nº 013/20 

Altera a redação do artigo 2° da Lei municipal n° 382/2019 e dá outras providências. PROJETO DE 

LEI Nº 014/20 Autoriza o Poder Executivo a realizar a despesa que indica e dá outras providências. O 

seguinte projeto de decreto foi aprovado por unanimidade por votação nominal, após discurso do 

Prefeito Elomar na Tribuna. PROJETO DE DECRETO Nº 002/20 – Aprova as contas de Governo do 

Sr. Elomar Rocha Kologeski, na condição de Prefeito municipal de Barão do Triunfo/RS, referente ao 

exercício financeiro de 2017. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. O 

VEREADOR ALEX SANDRO, Líder do PDT, abriu mão da palavra. Usou a palavra o VEREADOR 

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

presentes. "Em primeiro lugar quero deixar os meus parabéns a todas as mulheres de nosso município, 

de nosso estado, do nosso Brasil pelo dia tão importante, dia Internacional de ontem, então deixo aqui 

meus parabéns a todas as mulheres guerreiras e batalhadora, em nosso município tem bastante mulher 

que se esforçam, tem sua dedicação, então deixo aqui meus parabéns a todas as mulheres pelo dia de 

ontem. Também que nem já foi comentado nessa Casa sobre a estiagem, a minha preocupação também 

é muito grande conforme já falei aqui justificando um projeto, eu ainda não tinha visto uma situação 

que estamos enfrentando hoje, até meio-dia bateram duas pessoas lá em casa pedindo socorro por 

água, sabem que eu tenho vários bombonas, pedindo bombonas para carregar água até para o seu 

consumo de casa e consumo dos animais, pessoas que nem banheiro não podem usar mais porque não 

têm agua que vá até a caixa, então a minha preocupação é muito grande, inclusive eu já estou quase 

nesse caso também, tenho dois poços artesianos e estou usando já só para o gasto e consumo um e o 

outro já foi, para o consumo da criação também estou carregando de trator, então deixo aqui minha 

preocupação e peço ao prefeito e ao executivo e secretários que dê condições para essas pessoas, sem 

olhar para o nível partidário, de política ou de A ou B, se está de bem com o prefeito, com secretário 

ou não, dê prioridade às pessoas que precisam nesse momento, então a nossa preocupação é grande, 

eu ainda não tinha visto o momento que se encontra hoje e a gente baseando assim a nossa agricultura 

como vai ficar o setor agrícola baseado de hoje, eu digo pensando em mim, eu plantei melancia morreu 

da seca sem chuva, plantei milho perdi tudo também nem ureia não botei, então a situação da nossa 

agricultura é totalmente impecável, então dê condições à essas pessoas que mais estão precisando de 

água em nosso município." Usou a palavra a VEREADORA LUCIANE, Líder do PSD, saudou o 

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

nosso Prefeito Municipal, agradecer a presença dos demais hoje aqui, em especial nosso ex-vereador 

Álvaro que também se encontra aqui, é muito bom sempre ter nessa Casa. Também gostaria de deixar 

os parabéns para todas as mulheres que ontem foi o dia das mulheres, batalhadoras, que ocupam os 

seus cargos que eu digo sempre, elas por si se representam, cada uma na sua profissão com sua 

grandeza e em cada atividade diferente, mas sempre com sua grandeza e com a sua força e com a sua 

garra. Também gostaria de parabenizar o belo evento que eu tive presente na sexta-feira do sindicato 

que foi o encontro realizado em Mariana Pimentel onde o sindicato de Barão do Triunfo esteve presente, 

teve a presença também do deputado federal Heitor Schuch onde estava tudo muito bonito, muitas 

palestras onde estava lotadinho como falei antes são as mulheres do campo, sempre batalhando e 

reivindicando seus direitos, então eu acho muito importante. Também quanto foi falado antes sobre a 

aprovação das contas eu tive olhando ali, eu não falei na minha fala que foi apontado bastante sobre a 

educação infantil, que eu acho que é de extrema importância no nosso município a creche, então tem 

que se dar uma olhada isso, já vem de governos anteriores, tem que olhar com carinho porque a gente 

precisa no nosso município da creche e também quanto ao diálogo, que às vezes faltou nessa Casa; 
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outra coisa também que o diálogo entre o executivo e legislativo; e outra coisa também seria sobre não 

esperar só acontecer a aprovação das contas, que o senhor se faça presente sempre nesta Casa, que o 

senhor sempre é bem-vindo e o diálogo como disse antes sempre é muito importante." Usou a palavra 

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

que se faziam presentes. "Não podia deixar de parabenizar as mulheres pela passagem do seu dia 

ontem, também deixar meus pesares à família do seu João Seixas que veio enlutar o nosso município; 

também a respeito da indicação 010 ali eu acho que o vereador Mateus acho que não entendeu direito, 

eu não estava pedindo para fazer parte da indicação, eu falei para o vereador Diogo que se precisar 

desse Vereador para participar da reunião eu estou aqui para ajudar, sendo para ajudar eu estou 

disposto aqui, para estorvar não, porque quem entende do cenário político sabe as esferas como se 

funciona lá, todo mundo sabe como é que é, quem tem forças partidárias dentro da secretaria e hoje 

cada secretaria tem uma força partidária, todos nós sabemos, a secretaria da Agricultura é um, 

secretaria do desporto é outro, a Corsan é outra e desta forma que eu falei, não pedi para participar 

de indicações eu não preciso de andar participando de indicação para defender meu Município, eu sim 

sou parceiro para defender o meu município em qualquer situação, o que eu falei é que se é para 

prejudicar meu município eu fico quieto no meu canto, mas se precisar de mim vereador Diogo, estou 

à disposição, foi isso que eu falei, para participar de indicação não, não preciso dessa situação, mas 

se precisar desse Vereador para defender meu Município estou aqui. A respeito da votação prefeito, 

quero agradecer a presença do Senhor aqui viesse explanar os apontes da creche é importante a gente 

lutar para conseguir, mas todos os prefeitos que passou nessa gestão e acredito que vão ter os apontes 

enquanto a gente não conseguir, isso é uma situação bem preocupante porque o nosso município não 

tem condições, até agora a gente tem essa creche que está em indecisão ali ainda, mas a gente sabe da 

preocupação do Senhor mas enquanto a gente não conseguir, todos os gestores que passar nessa Casa, 

vai ter esse aponte, a gente sabe dessa situação, mas sabe da sua preocupação também. A respeito da 

votação a gente sabe que voltando atrás ou não, Vereador Diogo, todo mundo volta atrás e o que a 

gente fala aqui em Tribuna, eu já provei e provo, tem nos arquivos da secretaria dessa Casa, as votações 

de anos atrás, mas isso fica para uma outra hora, de alguém quiser que eu prove que já votaram sim 

desfavorável ao Tribunal de Contas eu provo mas é só porque a gente tem gente assistindo pelo 

Facebook que eu deixo essa minha fala como eu disse aqui esse Vereador tem as paletas bem larga 

pode bater a vontade, batam em mim e não batam no município." Usou a palavra o VEREADOR 

MATEUS, Líder do PP saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Quero parabenizar a Associação da Aparecida pelo evento de ontem, o torneio, um baita 

evento no município. Também quero desejar parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da 

Mulher, acho que como vi uma publicação ontem, metade do mundo é mulher e a outra metade nasceu 

de uma, acho que sábio o homem que sabe escutar e relevar o que sua mulher tem a contribuir dentro 

de um lar, saudando minha esposa quero saudar todas as mulheres. Com relação à seca foi bastante 

comentado, meu pai tem 76 anos e disse que nunca viu uma seca tão forte como essa que estamos 

vivendo aqui no município, é importantíssimo a questão de abertura de poços e sempre digo, o que eu 

digo aqui, digo na rua, digo no boteco, digo numa festa, digo lá em casa, aproveitar a presença do 

prefeito pedir que priorize os poços, que as retros sejam priorizados para fazer poços para a nossa 

população. Um assunto que não queria mais comentar mas vou comentar hoje é a questão da 

nomenclatura da pracinha, achei que era um assunto morto, encerrado quando foi reprovada pela 

audiência pública, mas me causa muita estranheza que se nós vereadores quiséssemos manter nós 

aprovávamos a nomeação da pracinha da mesma forma, então todo aquele auê foi bobagem, foi tirar 

funcionário do horário de serviço para vir aqui botar uma coisa para tentar medir força e isso foi uma 

questão inadmissível e fora que se fosse botar Pracinha do Diogo, pracinha do Mateus, aí seria feio, 

mas votar contra o nome de uma pessoa tão querida que nós, não foi pensado na família dessas pessoas 

que tiveram que passar por essa situação, espero que ninguém mais venha a passar. Com relação ao 

comentário do Vereador Nércio, eu acho que sim vereador, tem tudo a acrescentar em uma reunião 
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dessa, o vice-governador é do teu partido, todos nós aqui, todas as bancadas somos do governo 

estadual, todos nós temos o que acrescentar, o meu comentário não foi nesse sentido, meu comentário 

foi na questão do uso, na questão eleitoral mesmo, foi bastante falado a questão ali de forma justa de 

uma eleição, se torna injusto quando se usa muito a questão da máquina pública para tentar se 

beneficiar, como disse prefeito, o que eu falo na rua, o que eu falo na Tribuna quando o senhor não 

está,  falo quando o senhor está, infelizmente falo bastante a questão de diálogo infelizmente do meu 

ponto de vista, uma questão pessoal minha particular, teve momentos que eu tive conversando com o 

secretário e o secretário disse que até ruim eu falar contigo porque os vereadores da situação vão achar 

ruim o tanto que falo com o Mateus e isso faltou nesses três anos e sou homem de palavra, o que eu falo 

aqui, falo no boteco, falo em casa, falo onde for necessário, o que eu falo hoje falei em 2017, falei em 

2018, falei em 2019 e tenho orgulho de chegar em 2020 falando a mesma coisa, espero prefeito que 

esse diálogo se mantenha e me coloco à disposição para ajudar no que for possível." Usou a palavra o 

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

que se faziam presentes. "Até fui citado pelo Vereador Nércio e eu acho sim que você tem muito a 

acrescentar numa reunião, você tem uma força política, você representa um partido do município e 

tenho certeza que vai colaborar muito sim nessa reunião, até por o seu partido também ser do governo, 

então essa questão que foi levantada talvez o vereador tenha entendido mal, o que está acontecendo 

agora na Câmara daqui para frente é uma questão assim que de minha parte, eu vou falar por mim, eu 

estou cuidando muito o vereador que eu convido para fazer parte de determinada indicação, 

determinada coisa porque muitas vezes os vereadores vão lá, colocam o nome e posteriormente se 

posicionam contra, então isso é uma coisa que particularmente eu não admito mais então, mas quando 

eu me sinto que tem alguma coisa para acrescentar à essa Casa eu vou me posicionar e vou sim convidar 

e falar e deixar em aberto para aqueles vereadores que muitas vezes a gente tem alguma coisa ali 

fechando aquela ideia, agora a questão muitas vezes de colocar o nome e daqui a pouco ver que a coisa 

não está bem favorável  naquele projeto e sair fora isso é complicado, então quero deixar aqui bem 

esclarecido porque tu sabe eu sou um vereador que trabalha de peito aberto que nem o senhor muitas 

vezes fala e te admiro, sei que tu também é um cara que trabalha também de peito aberto, que nem do 

outro, só que as questões muitas vezes políticas infelizmente acabam pesando então em algumas 

situações é isso que está acontecendo infelizmente a gente tem que seguir esse caminho, mas quero 

deixar aqui de antemão que a recém o assessor Lessa me confirmou para quarta-feira às 11 horas a 

reunião na Corsan, então se o presidente confirmar essa data, se podemos dar seguimento, está aberto 

para todos os vereadores participar a gente precisa dessa força política para sim buscar junto ao 

Governo do Estado trazer União primeiramente das forças políticas, que a gente sabe que hoje 

praticamente todos os partidos que estão nessa Casa aqui fazem parte do governo e todos têm a 

acrescentar então a gente muitas vezes temos que deixar essas diferenças de lado e sim juntar forças 

junto com o prefeito, vice-prefeita e nos vereadores aqui e até parabenizo o trabalho que o prefeito tem 

feito com a secretaria de agricultura muitas vezes deixando outras prioridades para trás para atender 

essa questão da água, mas a gente sabe que todo esforço que o município fizer é bem-vindo mas muitas 

vezes ele é um pouco insuficiente, não vai conseguir atender a demanda de toda a região, todo município 

e esse trabalho que a gente está tentando buscar é um trabalho não só para essa seca, é para possíveis 

secas no futuro, é coisas que a gente vai tentar buscar para ficar, aí  sim daqui a pouco amenizar no 

futuro, nessa agora ou do jeito que der para fazer, então a gente tem que ir atrás, esquecer as questões 

políticas e buscar junto, então Presidente, às 11 horas, quarta-feira, está aberto para todos vereadores 

lá na Corsan depois a gente combina." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE MANOEL 

RENATO, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Ao prefeito agradeço 

por um pouco de esclarecimentos que a gente já sabia, já tinha 90 dias as contas na Casa, mas sempre 

é bom chegar e eu sempre defendi mais a união, não é hoje que os vereadores comentaram mas eu 

desde primeiro dia de Mandato sempre tentando unir a Câmara com a prefeitura, sei que não teve 

aqueles diálogo que deveria ter, mas graças a Deus temos conseguindo administrar, eu acho que da 



 

 ATA 006/20  6 
 

 

melhor forma que todos nós temos conseguindo. Aqui eu ia fazer uma indicação hoje mas não deu 

tempo, mas já deixo o pedido para o prefeito, que reative aquele poço artesiano que tem no Cerro dos 

Abreus, que é o do colégio, onde a gente sabe que ali é uma localidade de quase das que tem mais 

problemas de água, então aquele poço ali com certeza vai servir para muitas pessoas ali daquela região 

ali, coloca uma caixa grande, religue a energia elétrica, talvez esteja desligada, não é uma solução mas 

com certeza vai solucionar alguns problemas ali. Também gostaria de parabenizar a diretoria da 

Associação Nossa Senhora Aparecida pelo torneio que tiveram ontem onde foi bem organizado, onde 

eu sempre elogiei os torneios do Arroio Grande e parece que lá fizeram da mesma forma, onde 10 horas 

estava os dois times em campo, deu um imprevisto do árbitro mas nada demais, isso todos eram para 

fazer dessa forma para que abrilhante mais o nosso futebol no nosso município. Também comentar um 

pouquinho da reunião que a gente teve do IBGE no município, onde vem nos passar população, votos, 

assim eles têm o conhecimento no município que às vezes a gente não têm, então nos passaram que vai 

abrir 10 vagas para o pessoal do município, então acho que já está aberta as inscrição para 

recenseador mais duas vagas para trabalhar em escritório, então já é uma oportunidade que o nosso 

munícipes tem de trabalhar e ganhar um salário próprio. Também gostaria de parabenizar a todas as 

mulheres do município, do país e do estado pelo seu dia de ontem, onde estou sempre dizendo que o 

alicerce, eu faço uma colocação, da casa, digamos que seja a mulher, o homem que tiver uma mulher 

firme do lado com certeza só tenha a progredir. Também gostaria de pedir voto de pesar à família do 

João Seixas, em nome de todos os vereadores, com certeza uma grande perca no município, pessoa que 

sempre trabalhou, sempre cuidou da sua casa, sua vida, infelizmente com 52 anos de idade já perdeu a 

sua vida, mas estou sempre falando que a gente está por uma passagem, então quando Deus nos chama, 

que acha que é a nossa hora, não temos o que fazer, então deixo meus sentimentos a todos familiares." 

Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima 

Sessão Ordinária, dia dezesseis de março de 2020. 

 

 

Sala de Sessões, 09 de março de 2020. 
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