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SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidência: Sra. Eleonora Peters Broilo. 

 

Às 18 horas a senhora presidente vereadora Eleonora Peters Broilo assume a direção 

dos trabalhos. Presentes os seguintes vereadores: Calebe Coelho, Clarice Baú, Cleonir 

Roque Severgnini, Davi André de Almeida, Eurides Sutilli, Felipe Maioli, Gilberto do 

Amarante, Juliano Luiz Baumgarten, Marcelo Cislaghi Broilo, Mauricio Bellaver, 

Sandro Trevisan, Tadeu Salib dos Santos, Thiago Pintos Brunet e Tiago Diord Ilha. 

 

 

 

PRES. ELEONORA BROILO: Senhores vereadores, por favor, assumam seus lugares 

para que possamos dar início à sessão ordinária do dia 07/06/2022. Em nome do Coronel 

Tenente-coronel Becker cumprimento todo o 36 BPM que aqui se encontra presente; 

cumprimento a todas as pessoas que nos acompanham, nossa imprensa, nossos vereadores 

e nossos acessórios declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada à 

verificação do quórum informo a presença de 15 vereadores presentes. Vamos então iniciar 

a ordem do dia.  

 

 

ORDEM DO DIA 
 

PRES. ELEONORA BROILO: Pastor Davi se encontra? Em 1ª discussão o projeto de lei 

do legislativo nº 09/2022 que dispõe sobre a obrigatoriedade da elaboração e divulgação da 

relação de medicamentos fornecidos pelo município de Farroupilha. Pareceres: Legislação, 

Justiça e Redação Final favorável; Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social 

favorável; Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a 

palavra o vereador Juliano. 

VER. JULIANO BAUMGARTEN: senhora presidente, colegas vereadores, 

cumprimentar toda a corporação da brigada o 36º batalhão, imprensa, cidadãos que nos 

acompanham aqui e de forma virtual. Bom, conversando ontem com o líder de governo 

Marcelo nós vamos discutir alguns ajustes né para deixar o projeto pronto para juntar com 

algumas ações que estão acontecendo concomitantemente. Então eu peço para segurar na 

Casa o projeto. 

PRES. ELEONORA BROILO: Então o projeto nº 09 do Legislativo permanece na Casa. 

Encerrado o espaço de discussão de projetos. Passamos a apresentação e deliberação dos 

requerimentos. 

 

 

REQUERIMENTOS 
 

PRES. ELEONORA BROILO: Requerimento nº 53... Eu acho que o nº 53 e o nº 54 

podem ser lidos junto né; envio de reconhecimento por ato de bravura à brigada militar 
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tanto o nº 53 quanto o nº 54. Eu passo de imediato a palavra ao vereador Chico Sutilli pelo 

tempo de até 5 minutos. 

VER. EURIDES SUTILLI: Boa noite a todos. Doutora eu acho que eu vou ler o nº 53 e o 

colega Marcelo vai ler o nº 54. (INAUDÍVEL) 

PRES. ELEONORA BROILO: Sim, pode ser feito dessa maneira. 

VER. EURIDES SUTILLI: Boa noite a todos.  

PRES. ELEONORA BROILO: Desculpe interromper o senhor por 30 segundos. São 

iguais os requerimentos? 

VER. EURIDES SUTILLI: Não, não são iguais. Vem ao encontro, mas não são iguais. 

PRES. ELEONORA BROILO: Certo então. 

VER. EURIDES SUTILLI: Cumprimento em especial o tenente-coronel Luiz Fernando 

Becker, o 1º sargento Mário Ricardo Dias da Silva, soldado Bruno Soares Costa, soldado 

Diego Prestes Martins, soldado Jeferson Henke, soldado Anderson Furtado Vieira 

Fernandes, soldado Everson Cristian Carmo da Silva, a senhora Elisandra e Hélio, pais de 

Bernardo, e Michel Rocha e Cris Rocha das lojas Falcon Armas de Farroupilha. O 

requerimento nº 53 é uma solicitação que seja enviada a moção de aplausos e 

reconhecimento pelo ato de bravura dos soldados Bruno Soares Costa, Diogo Prestes 

Martins, ao 1º sargento Mário Ricardo Dias da Silva e ao 36º batalhão da brigada militar. 

Também solicito que seja encaminhada cópia dessa moção as autoridades arroladas no 

documento juntamente para que possa ser demonstrado apoio político ao reconhecimento 

em favor dos policiais tendo em vista, a repercussão do fato que ocorreu no dia 

14/04/2022, neste município, onde esses policiais salvaram a vida de uma criança de dois 

anos com o nome de Bernardo que já estava inconsciente. E com este feito heroico 

demonstram-se completamente capacitados, qualificados e íntegros profissionais, merecem 

o reconhecimento e os aplausos desta casa legislativa pelo ato. Fato que já foi motivo de 

envio de votos de congratulações dessa Câmara de Vereadores. Se possível que seja 

anexado esse oficio e a ocorrência ao requerimento nº 53 e nº 54. Atitudes como essas 

merecem e precisam ser valorizadas, portanto deixo registrado o apoio para que seja 

concedido promoção pelo ato de bravura aos policiais militares com o devido registro 

conforme a polícia militar entende, pois trata-se de um ato discricionário e uma decisão 

administrativa da polícia militar. Obrigado doutora. 

PRES. ELEONORA BROILO: Antes de passar a palavra aos vereadores vamos ler então 

o nº 54. 

VER. MARCELO BROILO: Então boa noite senhora presidente, colegas vereadores, 

imprensa representada aqui pelo Leandro Adamatti e Zé Theodoro, pessoas que nos 

assistem presencialmente e pessoal de casa; e principalmente aos colegas do 36º batalhão 

da polícia militar e em nome do tenente-coronel Becker referencio a todos já nominados 

pelo protocolo. Sempre é uma honra tê-los aqui e por várias vezes nos encontramos né 

tenente Becker. O que eu quero complementar ao que o colega Chico já falou em 

referência ao salvamento da criança, falar do episódio também como moção de aplausos e 

reconhecimento aos policiais que no dia 17/11/2021 por volta de 09h15min quando a 

brigada militar fora informada sobre um assalto na loja de armas Falcon, presentes aqui na 

nossa Casa muito obrigado, no bairro do Parque, e uma guarnição composta pelos soldados 

Everson, Fernandes e Jeferson foi para o local e se deparou com um veículo parado em 

frente ao estabelecimento. No episódio que todos sabem e foi bastante noticiado e inclusive 

resultando naquele episódio contra o nosso companheiro Jeferson também presente nesta 
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Casa. Os policiais militares a todo o momento da ocorrência correram sérios riscos 

imensuráveis e incomuns, mas o comprometimento, a coragem, a inciativa e o trabalho em 

equipe destes soldados predominaram fazendo com que apesar de todo risco explicito 

envolvido na operação obtiveram êxito na missão frustrando o crime contra a loja de 

armas. O fato como era de se esperar senhores vereadores por sua grandeza, bravura, 

audácia e coragem gerou grande repercussão inclusive nas mídias sociais e na comunidade 

em geral. Inclusive foi motivado por requerimento na época desse vereador, mas que por 

oportuno achamos melhor esperar o momento certo que hoje chegou nesta noite. A 

coragem que esses soldados demonstraram colocando suas próprias vidas em risco 

imensurável visando sempre manter as segurança pública e a proteção das pessoas faz com 

que esses vereadores que apresentam e subscreveram todos a esta moção reconheçam e 

sintam-se orgulhosos em recebê-los aqui nessa Casa, e lisonjeados em demonstrar esse 

agradecimento em forma dessa moção de aplausos. Pena o tempo ser pequeno para falar 

toda essa moção. Em resumo quero dizer que os vereadores representando essa casa 

legislativa dentro das suas limitações jurídicas também entendem que restou demonstrado 

que os policiais souberam prontamente agir e foram responsáveis diretos na solução deste 

caso. Essa mesma casa legislativa respeita a hierarquia obedece à separação de poderes e 

entende que o reconhecimento do ato de bravura é ato discricionário da polícia militar e a 

promoção que os senhores policiais é uma decisão administrativa, portanto o que pensamos 

fazer dentro de toda a legalidade nessa questão de aplausos e reconhecimento justo e 

merecido trata-se de uma questão política e um instrumento regimental para demonstrar 

apoio político aos policiais. Hoje essa noite engrandece essa casa legislativa pelo ato se 

assim sendo que a brigada militar então de posse de todos esses documentos e 

requerimentos possam no seu entendimento ajudá-los né aos policiais em sua vida na sua 

atividade e na corporação também. Embora essa moção faça referência a um fato 

específico e já mencionado aproveito também a oportunidade para aplausos a toda a 

corporação do batalhão da polícia militar que atualmente está fazendo presença nessa Casa 

e interagindo com o poder legislativo municipal, de modo que toda a corporação se sinta 

homenageada. Então senhora presidente findando meu tempo quero destacar então esta 

moção de apoio dos dois atos de bravura que esta casa legislativa pode de alguma maneira 

ajudá-los e reconhecer, e que essa moção de aplauso juntamente com, como o colega Chico 

referenciou, mais apoio de deputados também for assim senhora presidente seja anexado a 

este documento inclusive o boletim de ocorrência, que possa ajudá-los assim não só no 

reconhecimento, mas também nas suas vidas funcionais se assim a brigada militar 

entender. Espero que sim pelo ato de bravura foi grandioso. E desde já obrigado pela 

presença e novamente parabéns por tudo que fizeram que o fazem sempre em relação aos 

nossos munícipes e a nossa cidade de Farroupilha. Muito obrigado. 

PRES. ELEONORA BROILO: A palavra está à disposição dos senhores vereadores 

relativas aos requerimentos nº 53 e nº 54. Vereador Thiago... Vereador Thiago a palavra 

está com o senhor. 

VER. THIAGO BRUNET: Boa noite senhora presidente. Boa noite a imprensa, a todos 

que nos prestigiam na Casa e em especial ao 36º batalhão do nosso município; muito feliz 

fico em vê-los aqui. Eu sou assim desde pequeno meu sonho era ser bombeiro né, eu 

sempre gostei das atividades meu filho inclusive está no projeto bombeiro mirim que 

começa agora no dia 30. Acredito que os valores que vocês passam e a disciplina e a 

responsabilidade e as atitudes são importantíssimas na criação dos nossos filhos e no bem-
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estar da nossa sociedade. Eu busco sempre me espelhar nas pessoas que fazem o bem para 

nossa comunidade. Quando a gente vê cidadãos que, claro, por profissão tem a missão de 

nos proteger e tenho certeza que vocês fazem isso porque foram estudados a fazer isso né 

tem a vocação de fazer isso e muitas vezes talvez pensam “pô, mas eu fiz o que tá é meu 

dever fazer”. Que nem eu muitas vezes estou lá tiro um bebê salvo a vida do bebê é para 

isso que estou aqui na comunidade é para fazer esses atos e vocês também. Só que gente 

quando a gente faz um ato de bravura um ato de salvar uma vida como salvaram os 

policiais, o ato de defender uma empresa né, um cidadão num assalto, isso saí do nosso dia 

a dia. É na hora do pega que a gente vê o caráter das pessoas e o quanto elas são 

importantes para nossa sociedade. Então só tenho a agradecer vocês ao 36º batalhão né, em 

nome do comandante Becker agradeço a todos que estão aqui e aos que não estão. E digo 

para vocês que vale a pena trabalhar de forma honesta trabalhar de forma digna decente 

que com certeza as coisas vão aparecer. E estão aparecendo. O trabalho de vocês está bem 

falado na comunidade eu vejo isso. E tudo depende da política né gente, vamos lá, eu não 

sei pode ser casualidade, mas hoje vocês têm o chefe maior do nosso estado do Rio Grande 

do Sul um governador que é colega de vocês que é da polícia civil que é ligado à defesa da 

nossa sociedade. Então eu acho que eu vejo que depois que o Ranolfo assumiu o governo 

estado do Rio Grande do Sul eu vejo que tem mais policiamento nessa cidade e vejo que 

tem mais policiamento nas estradas, eu acho que é um modelo a ser seguido né; tomara que 

continue tomara que isso venha para ficar, pois eu nos últimos meses aí tenho me sentido 

mais seguro essa é a verdade. Parabéns pelo trabalho de vocês. muito obrigado. 

PRES. ELEONORA BROILO: A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. 

Com a palavra o vereador Amarante. 

VER. GILBERTO DO AMARANTE: Boa noite presidente. Boa noite vereadora Clarice 

boa noite demais vereadores e a todos os que estão aqui nos assistindo essa noite nos 

prestigiando. Porque é sim uma moção de aplauso é uma moção de acolhimento é uma 

moção de aceitação por nós vereadores, do qual representamos a nossa sociedade a nossa 

comunidade, pelos atos de bravura que foram feitos pelos nossos soldados tanto na questão 

da salvação da criança quanto no enfrentamento daquela situação que aconteceu quando 

teve ali o assalto da casa de armas. Mas eu entendo que todos vocês no seu dia a dia 

enfrentam batalhas que nós aqui não enxergamos não vimos e essa batalha vocês 

enfrentam como missão na sua profissão. Porque às vezes nós temos profissionais em todas 

as áreas que às vezes trabalham pelo salário muito ao contrário de vocês que eu sei de 

colegas de vocês que hoje inclusive estão afastado da Brigada porque já se aposentaram, 

mas quando chamado estão com vocês; aliás, não precisa nem ser chamado eles ouvem 

eles escutam e estão novamente engajado, ou seja, trabalho está no sangue está na alma do 

seu dia a dia. E que com certeza os enfrentamento que vocês fazem vocês foram treinados 

sim para tal profissão, mas tem sim na alma e como dever do seu ser não para nós defender 

para nos defender no dia a dia e é o que vocês fazem. E queria estender aqui tenente-

coronel Becker que nos últimos meses a nossa segurança no nosso município com certeza 

com toda sua equipe de trabalho mudou melhorou; e eu acho que vem aqui um trabalho 

que eu tenho certeza que é de todos e que se somam a esse ao quartel que veio a trazer 

melhor qualidade de vida para nós. Porque quando nós temos segurança quando nós temos 

tranquilidade para transitar no dia a dia da nossa cidade e que eu sei que o número de 

homens ainda é insuficiente a gente sabe disso, mas vocês buscam alternativas que parece 

que esse número aumenta e se não for a sensação às vezes vocês estão organizadas de tal 
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fato sim que consegue aumentar esse número de homens da forma de trabalho que vocês 

projetam, propõem para nossa cidade. Isso traz sim tranquilidade e qualidade de vida no 

nosso dia a dia. Então muito obrigado a todos vocês pelo trabalho que prestam para nosso 

serviço e pelo risco de vida que vocês correm por nós, embora assim treinado trabalhado 

para isso; mas volta dizer o trabalho de vocês ele se encaixa ele se ele se complementa pelo 

fator de ser uma missão e trazer isso na vida no dia a dia de vocês. Muito obrigado. 

PRES. ELEONORA BROILO: A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. 

Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra eu coloco em votação os 

requerimentos nº 53 e nº 54. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como 

estão; aprovado por todos os senhores vereadores e subscrito por todas as bancadas. 

Requerimento nº 58/2022: solicitação para formação de comissão especial, ainda não é 

espacial.  Passo a palavra ao vereador Juliano Baumgarten pelo tempo de até 5 minutos. 

VER. JULIANO BAUMGARTEN: Senhora presidente e colegas vereadores. Bom, o 

requerimento então ele é bem objetivo foi assinado por mais cinco colegas e tem o intuito 

de criarmos uma comissão seguindo então o nosso regimento interno para estudarmos e 

analisarmos então código de posturas que é uma legislação muito importante que mexe e 

afeta diretamente na vida do contribuinte. Então a ideia é o quê: aperfeiçoar/melhorar a 

legislação e tirar todas as dubiedades dela. Recebemos diversas reclamações e quando 

contatamos a ouvidoria que aciona os fiscais chega até nós que os fiscais foram no local, 

mas a interpretação é dúbia. Então a gente vai fazer esse estudo desta comissão para tentar 

melhorar o atendimento do cidadão. Um exemplo bem simples só para contribuir com a 

questão da importância o próprio caso dos terrenos onde que não é feito as roçadas 

/manutenções e o quê que acaba acontecendo? Da forma como que tá posta a prefeitura 

não pode intervir não pode acionar a ECOFAR, enfim, um outro órgão para trabalhar com 

tal finalidade; porém com a mudança nós podemos fazer com que a prefeitura faça essa 

esse procedimento e depois coloque na própria dívida ativa do cidadão aquele e sane esses 

problemas que chegam até nós. Então peço aprovação para depois darmos sequência nesse 

trabalho. Era isso senhora presidente. 

PRES. ELEONORA BROILO: A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se 

nenhum vereador quiser fazer uso da palavra coloco em votação o requerimento nº 58. Os 

vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão; aprovado por todos os 

senhores vereadores. Antes de passar ao requerimento de nº 59 eu gostaria de convidar o 

36 BPM para que nós possamos registrar então este momento e tirarmos uma foto. Vamos 

suspender a sessão por dois minutos. Ah, e também a família do menininho que foi que 

esses que esses bravos policiais salvaram a vida podem subir aqui também. (SESSÃO 

SUSPENSA). Senhores vereadores, ocupem seus lugares vamos dar continuidade à nossa 

sessão ordinária. Muito obrigado. Requerimento nº 59/2022: votos de congratulações ao 

SINTRAFAR. Passo a palavra de imediato ao vereador Juliano Baumgarten pelo tempo de 

até 5 minutos. 

VER. JULIANO BAUMGARTEN: Senhora presidente, bom, eu quero solicitar a retirada 

da desse requerimento. Conversando com o vereador Maurício foi aprovado já nessa Casa 

e deu um lapso de memória, mas antes pecar pelo excesso do que pela falta. Então solicito 

a retirada do requerimento.  

PRES. ELEONORA BROILO: Então requerimento nº 59 retirado. Está encerrado o 

espaço de requerimentos. Passamos a apresentação e deliberação das moções. 
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MOÇÕES 

 

PRES. ELEONORA BROILO: Não há. Então encerrado o espaço de moções. Passamos 

ao espaço de comunicação de liderança pelo tempo de até 3 minutos para manifestações 

sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. 

 

 

ESPAÇO DE COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA 

 

PRES. ELEONORA BROILO: Com a palavra o vereador Amarante. 

VER. GILBERTO DO AMARANTE: Senhora presidente, nós, então quero reforçar aqui 

aos colegas vereadores que na próxima sexta-feira a comissão de infraestrutura e bem-estar 

social estará reunido num primeiro momento com a secretaria do planejamento e a Laíse e 

outros da RGE para nós tratarmos ali da Rômulo Noro e buscar uma alternativa; e depois 

nós prosseguiremos esta reunião também com a RGE, entidades aqui do município, pessoal 

da secretaria de obra provavelmente, para nós tratarmos então das ações que será feita no 

dia 26, aliás, dia 20 e 26 de junho em nosso município. Também quero comunicar aqui o 

pessoal da OI então depois da nossa reunião de sexta-feira na Jansen fez o conserto das 

linhas telefônica através do coordenador que nos informou. Era isso para hoje senhora 

presidente. 

PRES. ELEONORA BROILO: Vereador Juliano. 

VER. JULIANO BAUMGARTEN: Bom, senhora presidente e colegas vereadores 

usando então meu espaço de liderança de bancada depois tem o outro espaço para utilizar. 

Quero destacar um passo importante que foi dado pela Casa quanto à questão de um 

projeto de inciativa deste vereador que é o decreto legislativo ‘jovem autor’ que foi 

publicado hoje o edital para dar o ‘start’ que é importante uma ferramenta para estimular a 

escrita a criatividade o pensamento. E foi discutido na comissão de infraestrutura e foi 

aprovado o primeiro tema: comunicação. Como a Casa veio desenvolvendo um trabalho 

que será inclusive usado institucionalmente de distribuição em eventos e atividades 

inerentes à questão da Câmara de Vereadores o tema será comunicação. Então é importante 

dar sequência agora, fazer a divulgação por e-mail ou por outros canais para as escolas 

sejam elas municipais, estaduais ou federais e o projeto ele contempla desde o ensino 

fundamental até o ensino médio conforme cada faixa etária tem então uma categoria. Se 

inicia com desenho para os pequenos e termina com uma redação que inclusive já dá para 

ser utilizada para ajudar num exercício que tem geralmente o ensino médio principalmente 

o 3º ano e alguns casos os segundos anos que realizam a prova do ENEM; e todo mundo 

sabe que a prova do ENEM um dos requisitos um dos testes é sim a questão da redação. 

Então importante que bom que foi levado adiante o projeto literalmente sendo colocado na 

prática e estimulando sim a educação. Era essa minha manifestação neste espaço. 

PRES. ELEONORA BROILO: A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. 

Não havendo mais manifestações encerramos o espaço da liderança. Passamos ao espaço 

de explicação pessoal aos vereadores pelo tempo de até 2 minutos para falar de ações de 

seu gabinete ou assunto de interesse coletivo. 
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ESPAÇO DE EXPLICAÇÃO PESSOAL 

 

PRES. ELEONORA BROILO: Com a palavra o vereador Roque. 

VER. ROQUE SEVERGNINI: Senhora presidente, na verdade eu tenho aqui algumas 

dúvidas e vou colocá-las porque nós aprovamos no dia 10/05 o requerimento nº 37 onde 

que a Casa convida para vir aqui a ECOFAR e o meio ambiente. Está aprovado desde o dia 

10/05 e não temos informações da vinda; em contrapartida tem um requerimento aprovado, 

nº 45, no dia 17/05, que é um requerimento da situação, já está com data marcada para 

segunda e tem um outro requerimento de nº 42 se não me falha a memória ou 45, nº 42 

aprovado em 24/05/2022, também da situação, e também já está prevista a vinda. Então 

queria saber porque que o requerimento nº 37 que trata de um tema tão importante quanto à 

vinda da ECOFAR ainda não tem data; se é que não conseguiram talvez se organizar lá 

para vir, não foi possível conciliar a agenda ECOFAR e meio ambiente, que eu acho que 

seria importante nós botarmos essa pauta aqui no plenário da Casa. Então a título de 

informação se puderem se puderem, por gentileza, não precisa necessariamente ser hoje, 

mas se a gente puder ter uma resposta sobre isso eu agradeço. Obrigado. 

PRES. ELEONORA BROILO: A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. 

Com a palavra a vereadora Clarice. 

VER. CLARICE BAÚ: Boa noite presidente, boa noite colegas, as pessoas que nos 

assistem aqui e de seus lares, a imprensa, nossos servidores. Na verdade, o requerimento 

foi aprovado estamos aguardando também né que seja agendado uma data ou que venha 

então o retorno né dessa questão do convite de eles virem aqui né. Então acho que talvez a 

Câmara de Vereadores pudesse reforçar esse pedido né que venha ou justifique daí a gente 

teria né; acho que seria interessante a gente dar continuidade a esse assunto e talvez 

finalizar quem sabe. Obrigada. 

PRES. ELEONORA BROILO: Será reforçado. A palavra continua à disposição. 

Vereador Amarante. 

VER. GILBERTO DO AMARANTE: Presidente, eu quero só informar que na quinta-

feira, próximo dia 9, o deputado Afonso Motta estará em Farroupilha e nós marcamos uma 

visita aí para estar também com o Executivo. Ele quer entregar uma emenda que essa 

emenda já foi até falada por este vereador de R$ 250.000,00 para pavimentação e vamos 

estar então com a Cris e mais alguém da prefeitura para tratar do assunto. Também quero 

dizer que estaremos também na quinta-feira com o presidenciável Ciro Gomes em Caxias 

do Sul em audiência, que também estará em outras em outras agendas aqui na Serra. muito 

obrigado. 

PRES. ELEONORA BROILO: A palavra continua à disposição. Com a palavra o 

vereador Juliano. 

VER. JULIANO BAUMGARTEN: Senhora presidente, então falar um pouquinho ainda 

sobre a reunião de sexta-feira que estivemos presentes eu, o vereador e advogado Roque, 

vereador Thiago Brunet e o vereador Amarante. Foi a proposta então que veio até o 

vereador Amarante, nosso presidente da comissão, e onde que foi apontado pela 

comunidade de Vila Jansen que tinha um problema com a questão da telefonia, que havia, 

fixa né, no caso a principal operadora que está em processo de judicialização. Pois bem, 

através de contato do vereador Amarante e dos demais colegas vereadores hoje felizmente 

foi atendido um pedido e foi consertado o telefone então com uma agilidade digna de 

aplausos. E mais uma vez reforça e mostra que sim a Câmara de Vereadores, os 
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vereadores, tem poder no seu peso quando fala, quando briga, quando esperneia para 

melhorar e para atender a comunidade. Então era essa minha manifestação. Avançamos e 

que bom um dos problemas foi resolvido. Agora o outro é só aguardar o Executivo fazer a 

manutenção que a comunidade espera. Era essa minha manifestação. 

PRES. ELEONORA BROILO: A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. 

Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra... Ah, desculpe vereador Marcelo não 

ouvi. 

VER. MARCELO BROILO: Então comentar do que fora a sessão de ontem em relação 

marcarmos uma reunião justamente sobre a questão da estrada da Linha Alencastro. E já 

falando com o secretário Schmitz tem uma data aprazada para o dia 15/06 às 10h30min a 

qual pretendo então essa total soma de esforços também com os colegas; quem quiser 

participar gostaria de ter o nome até porque a sala não é tão grande assim, vai ser lá no 

CEAC, aonde também vou convidar um ou duas pessoas da comunidade inclusive André 

Colombo que esteve aqui ontem narrando à demanda, a solicitação e podermos avançar 

junto à secretaria de obras. Então importante pauta e ver os procedimentos de agora em 

diante. Então algo oportuno do secretário de obras prontamente nos atendeu inclusive 

estando presente na noite de ontem e já sinalizando essa data senhores vereadores para 

quem quiser participar: 15/06, quanta-feria próxima, juntamente com a comunidade então a 

gente faz.. Na verdade no primeiro momento porque assim colegas pelo secretário não tem 

nada no Executivo a respeito disso. Tem que constituir uma associação é algo também que 

precisa protocolos então acredito que no primeiro momento sim que a gente de o pontapé 

inicial e serve como ideia/avanços para a próxima. Quem sabe reunir mais pessoas a 

comunidade em outro local e de pronto usar essa vontade toda do secretário em poder 

somar esforços junto a esse legislativo. Então a priori seria uma reunião pequena num 

primeiro momento, mas que vai surtir muito efeito. Então algumas pessoas do Executivo 

também mais nós vereadores e mais munícipes da Linha Alencastro envolvida nessa 

demanda. Então como teremos uma reunião após a sessão se me puderem passar os nomes 

assim a gente consegue alinhar consegue ajustar e fazer essa importante reunião para 

quarta-feira do dia 15. Muito obrigado. 

PRES. ELEONORA BROILO: Mais algum vereador gostaria de fazer o uso da palavra. 

Se mais nenhum vereador quiser se manifestar encerro o espaço de explicação pessoal. 

Espaço do presidente. 

 

 

ESPAÇO DO PRESIDENTE 

 

PRES. ELEONORA BROILO: apenas para lembrar da nossa reunião secreta após o 

término desta sessão. Encerrado esse espaço. Nada mais a ser tratado nesta noite declaro 

encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Boa noite a todos. 

 

 

 

 

Eleonora Peters Broilo 

Vereadora presidente 
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Tadeu Salib dos Santos 

Vereador 1º Secretário 

 

 

 

OBS: Gravação, digitação e revisão de atas: Assessoria Legislativa e Apoio Administrativo. 


