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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, Felipe Maioli, Gilberto do Amarante, 

Juliano Luiz Baumgarten, Marcelo Cislaghi Broilo, Mauricio Bellaver, Paulo Vitório 

Telles de Oliveira, Tadeu Salib dos Santos, Thiago Pintos Brunet e Volnei Arsego. 

 

PRES. ELEONORA BROILO: Boa noite a todos. Em ponto 18h. Declaro abertos os 

trabalhos da presente sessão ordinária de 26 de julho de 2022. Dada à verificação do 

quórum, informo a presença de 14 vereadores com a ausência do vereador Sandro Trevisan 

nesta sessão plenária com a ordem do dia. Em aprovação as atas nº 4.201 de 06 de junho de 

22 e nº 4.202 de 7 de junho de 2022; os vereadores que estiverem de acordo permaneçam 

como estão; aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Tadeu Salib 

dos Santos, 1º secretário, que proceda à leitura do expediente da secretaria. 

 

EXPEDIENTE 

 

1º SEC. TADEU SALIB DOS SANTOS: Pois não, senhora presidente. Boa noite a 

senhora, boa noite a vereadora Clarice e demais de Vereadores. O expediente de hoje. 

Ofício nº 132/2022 – SMGG (Secretaria Municipal de Gestão e Governo); assunto: 

resposta ao pedido de informação nº 67/2022. Ofício nº 133/2022 – SMGG (Secretaria 

Municipal de Gestão e Governo); assunto: resposta ao pedido de informação nº 68/2022. 

Ofício nº 134/2022 – SMGG (Secretaria Municipal de Gestão e Governo); assunto: 

resposta ao pedido de informação nº 69/2022. Pedido de Informação nº 89/2022 de 

autoria do vereador Juliano Baumgarten; solicita informações a respeito dos profissionais 

técnicos responsáveis pelos projetos na Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio 

Ambiente. Pedido de Informação nº 90/2022 de autoria do vereador Juliano Baumgarten; 

solicita informações a respeito de horas extras. Pedido de Informação nº 91/2022 de 

autoria do vereador Juliano Baumgarten; solicita informações a respeito de desocupação do 

CEAC. Pedido de Informação nº 92/2022 de autoria do vereador Juliano Baumgarten; 

solicita informações a respeito das podas das árvores presentes no município. Pedido de 

Informação nº 93/2022 de autoria dos vereadores Juliano Baumgarten e Gilberto do 

Amarante; solicitam informações a respeito dos Conselhos Municipais ativos. Pedido de 

Informação nº 94/2022 de autoria do vereador Gilberto do Amarante; solicita informações 

a respeito de carga e descarga no tráfego municipal. Pedido de Informação nº 95/2022 de 

autoria das bancadas do PDT, PSB e Republicanos; solicitam informações a respeito dos 

afastamentos legais do prefeito municipal. Pedido de Providência nº 127/2022 de autoria 

do vereador Gilberto do Amarante – assunto: colocação de uma grade de boca de lobo na 

Rua Mario Schenatto, no Bairro São Luiz. Pedido de Providência nº 128/2022 de autoria 

do vereador Juliano Baumgarten – assunto: manutenção na Rua Florentino Perottoni, no 

Bairro América. Pedido de Providência nº 129/2022 de autoria do vereador Juliano 

Baumgarten – assunto: providencie soluções para o esgoto na Rua Giacomo Valentim 

Luchese, próximo ao numeral 468, no Bairro Alvorada. Pedido de Providência nº 
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130/2022 de autoria do vereador Juliano Baumgarten – assunto: Conserto da ponte do 

Bairro Nova Vicenza. Pedido de Providência nº 131/2022 de autoria do vereador Juliano 

Baumgarten – assunto: notificar o proprietário do terreno na Rua Carlos Fetter, esquina 

com a Rua 11 de Dezembro para as devidas providências. Pedido de Providência nº 

132/2022 de autoria dos vereadores Juliano Baumgarten e Gilberto do Amarante – assunto: 

manutenção na Praça Matriz. Pedido de Providência nº 133/2022 de autoria do vereador 

Juliano Baumgarten – assunto: Manutenção no antigo horto municipal e recuperação de 

aparelhos de academia. Pedido de Providência nº 134/2022 de autoria do vereador Juliano 

Baumgarten – assunto: que sejam fechados os portões do cemitério público municipal 

diariamente às 18h. Essas eram as informações da secretaria para hoje, senhora presidente. 

PRES. ELEONORA BROILO: Muito obrigado, vereador Tadeu Salib dos Santos, 1º 

secretário desta Casa, pela leitura do expediente da secretaria. Vamos à ordem do dia 

 

ORDEM DO DIA 
 

PRES. ELEONORA BROILO: Em 1ª discussão o projeto de lei do legislativo nº 14/2022 

que institui no município de Farroupilha a semana municipal da economia criativa. 

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 e colegas vereadores. 

Cumprimentar o público presente e a imprensa. Quero solicitar que permaneça na Casa o 

referido projeto. 

PRES. ELEONORA BROILO: Então o projeto nº 14/2022 do legislativo permanece na 

Casa em 1ª discussão. Em 1ª discussão o projeto de lei do executivo nº 31/2022 que institui 

e inclui no calendário oficial de eventos do município o evento ‘semana municipal do 

jovem empreendedor’. Pareceres: Legislação, Justiça e Redação Final favorável; 

Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social favorável; Jurídico favorável com 

ressalvas. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador 

líder de governo, que hoje está muito bem graças a Deus, vereador Marcelo Broilo. 

VER. MARCELO BROILO: Obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos, colegas 

vereadores, obrigado também pelo carinho pela preocupação na noite de ontem agradeço a 

todos os presentes na casa Tenente-coronel Becker sempre satisfação tê-lo aqui nossa 

imprensa e as pessoas também que nos assistem de casa. Em relação ao projeto 31 do 

executivo instituindo no calendário oficial de eventos do município o evento semana 

municipal do jovem empreendedor. Como já fora dito esse é um projeto que já saiu da casa 

do legislativo e o nosso executivo atendendo prontamente um projeto que institui um 

assunto importante para nossa cidade em relação ao jovem empreendedor sendo que o 

projeto de lei em questão tem por objetivo fomentar o espírito empreendedor...  

PRES. ELEONORA BROILO: Vereador Marcelo, só um minuto, o jurídico é favorável 

foi um erro, não tem ressalva é só favorável. 

VER. MARCELO BROILO: Então muito obrigado. Por objetivo de fomentar o espírito 

empreendedor entre os jovens através de ações voltadas a difusão do empreendedorismo e 

da capacitação e da liderança no decorrer do evento o poder público municipal promoverá 

atividades que venha prover informações sobre a cultura empreendedora no anseio de 

fortalecer apoiar e incentivar o desenvolvimento de novos negócios e de políticas públicas 
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que buscam ofertar alternativas para os futuros empreendedores de Farroupilha. Nesta 

linha então sabemos que o jovem empreendedor cada vez mais está à frente em nossas 

empresas, ele domina a tecnologia, é uma pessoa que constrói relações interpessoais de 

modo muito fácil, ele tem um olhar inovador, ele tem um alto poder transformador também 

no seu mercado de trabalho, possui também interesses múltiplos, é curioso, busca sempre o 

seu melhor. Nesta linha, peço então, senhora presidente, após pareceres das comissões e do 

jurídico, que se vote nesta Casa nesta noite o projeto nº 31 do executivo municipal. Muito 

obrigado. 

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

Com a palavra o vereador Davi. 

VER. DAVI DE ALMEIDA: Boa noite, senhora presidente Boa noite senhores 

vereadores quero cumprimentar aqui tenente-coronel Becker que está conosco todas as 

pessoas que nos acompanham; senhor Regis sempre está conosco aqui nos acompanhando 

quero cumprimentar também o Adamatti que sempre tem aí coberto todas as sessões 

também rádio Miriam em todos que estão presentes aqui conosco aqueles que nos 

acompanham seus lares. Este projeto é um projeto que nós fizemos sugestão eu com o 

trabalho da assessoria, pastora Taís também, trabalhamos muito e enviamos essa sugestão 

da semana municipal do jovem empreendedor para o Executivo por que vemos a 

necessidade de incentivarmos esta nova geração que venha empreender a colocar em 

prática esta visão que é ampla e nós sabemos que muitos aí têm sonhos e que eles precisam 

de oportunidades para estar empreendendo, arriscando colocando em prática seus planos 

suas ideias e pensando no futuro dos seus negócios. Essa casa tem promovido muito, 

falado, eu tenho colegas que tem falado sobre economia criativa e tantas outras áreas 

colegas que quando foram secretários de gestão também trabalharam pelo 

empreendedorismo e hoje me alegra muito que retorna nesta casa este projeto que vem de 

encontro à necessidade de Farroupilha e que comina né com uma capacitação que o próprio 

executivo vai trabalhar, elaborar para treinar essas pessoas, né, fechando com a semana do 

empreendedorismo desse ano de novembro semana global do empreendedorismo. Então eu 

aqui deixo esse registro um trabalho de construção junto ao executivo é um trabalho que 

defendi na campanha no pleito para chegar até aqui hoje vejo se tornando realidade essa 

semana que, creio eu, que será muito produtiva para nossa população farroupilhense e se 

incentivar os nossos jovens que vem com muita vontade de crescer, muita vontade de 

conquistar, muita vontade de avançar; então deixo aqui meu agradecimento ao retorno a 

essa Casa o executivo Prefeito Fabiano Feltrin, vice-prefeito Jonas e também compartilho 

dessa grande vitória com os meus colegas vereadores aqui nessa noite e pediria que fosse 

aprovado por unanimidade aqui nesta casa. Muito obrigado, senhora presidente. 

PRES. ELEONORA BROILO: A palavra continua a disposição. Vereador Juliano. 

VER. JULIANO BAUMGARTEN: Senhora presidente e colegas vereadores, quero 

cumprimentar o tenente-coronel Becker que se faz presente aqui e quero, obviamente, 

cumprimentar meu colega vereador pastor Davi pela proposição. e que bom que o 

executivo acolheu a proposição que ela é muito importante e aquilo toda vez que o projeto 

for bom que o projeto ele venha a colaborar seja qualquer temática nós temos que apoiar 

por que a nossa sociedade espera isso de nós e isso se faz através de projetos de lei não 

apenas de boa vontade ou de busca; então toda vez que vem um projeto de lei essa casa da 

lei virá assim discutir e aprovar. Então eu te cumprimento parabenizo tive a oportunidade 

de trabalhar no governo Claiton/Pedrozo como coordenador e diretor do departamento de 
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juventude onde que literalmente desenvolvemos diversas atividades, uma série de ações 

educativas preventivas e ações sim, meu colega vereador pastor Davi, também ao fomento 

do empreendedorismo dos jovens quando lá em 2017 realizamos a primeira semana da 

Juventude o tema foi Juventude e mercado de trabalho acho que trabalhamos com as 

diversas possibilidades e trouxemos casos/experiências de jovens que empreenderam e ali 

começaram o seu negócio. Também lá em 2019 em parceria com o governo federal uma 

boa relação e articulação do departamento, conseguimos 50 vagas para o curso inova 

jovem que era um curso de fomento ao empreendedorismo depois em meio a pandemia 

conseguimos trabalhar e desenvolver dois cursos com 30 vagas cada um, contratado pelo 

departamento de juventude um deles jovem digitais e o outro design thinking e inovação 

experimentação e empatia os dois cursos que ajudaram com certeza no direcionamento e 

na busca pelo discernimento dos nossos jovens, por quê? Porque existe uma necessidade de 

buscar se a gente for analisar na nossa sociedade nós vamos ver que é importante abrir 

cada vez mais portas, cada vez mais oportunidade. Então obviamente que o meu voto é 

favorável ao projeto do meu colega vereador pastor Davi mais uma vez parabéns conte 

conosco para apoiar toda iniciativa que venha abrilhantar a desenvolver o trabalho em prol 

dos nossos farroupilhenses. Muito obrigado. 

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

Vereador Amarante. 

VER. GILBERTO DO AMARANTE: Boa noite, senhora presidente; boa noite, 

vereadora Clarice demais vereadores; tenente-coronel que está aqui essa noite; o Adamatti; 

a nossa imprensa; imprensa, os funcionários da casa, os demais que estão aqui, o Jorge do 

jornal Farroupilha. Parabéns pastor Davi, pela iniciativa e também que bom que o 

executivo mandou de volta para essa casa um projeto que nesse nesse momento se discute 

muito a nível de estado pastor Davi e é muito comum nós ouvir nos canais de comunicação 

tanto imprensa televisionada ou nas redes sociais de falar do novo momento do mercado 

que estamos vivendo esta migração de profissão que se fala muito que algumas profissões 

estão em defasagem e muitos até desaparecerão né pelo novo conceito que se tá abrindo aí 

pela questão de redes sociais e essa nova tecnologia e trabalhando com o seu computador 

em casa e o jovem é esse canal de iniciativa de trazer novas experiências novas ideias e 

que bom nós tivemos em Porto Alegre, vereador Juliano, acho que naquele período até no 

lançamento da Fenakiwi onde tivemos a oportunidade de estar com o pessoal do governo 

do estado aonde nos falaram, pastor Davi estava junto também, a gente se falou muito na 

questão da economia criativa que é um investimento que o estado aposta e que o País 

inteiro aposta e basta nós observar-nos ao nosso entorno o que está acontecendo no 

mercado de trabalho e eu acho que o incentivo, a motivação e nós buscarmos entender esse 

novo conceito de trabalho, porque muitas vezes nós pensamos no nosso jovem ele é 

diferente da nossa geração, sim ele é diferente, é diferente porque há uma transformação do 

próprio mercado e também ele é diferente porque nós o fizemos diferente então muitas 

vezes nós há está juventude que está aí é um problema mas o problema é nós que criamos 

nós é que somos gestores e, de certa forma, fomos criadores desse grupo de jovens que está 

aí, não podemos nunca se ausentar dessa obrigação que é nossa. Parabéns e tenho certeza 

que o município fará um trabalho nessa semana uma instigação desse novo conceito que aí 

está no mercado e você traz para em evidência para que seja tratada aqui no nosso 

município de Farroupilha. Muito obrigado. 
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PRES. ELEONORA BROILO: A palavra continua disposição dos senhores vereadores. 

Vereador Roque. 

VER. ROQUE SEVERGNINI: Cumprimento todos os vereadores, presidência, as 

pessoas que nos assistem aqui, a imprensa, cumprimento aqui o nosso tenente-coronel 

Becker. Sobre esse projeto aqui que teve a sugestão do vereador Davi, pastor Davi acolhida 

pelo Executivo e encaminhado no projeto de lei que institui e inclui o calendário oficial de 

eventos do município o evento semana municipal do jovem empreendedor. É importante, 

mas é importante que essa semana do jovem empreendedor venha de fato recheada com 

conteúdo, com discussões, com palestra, com feiras, com inovações que principalmente é o 

tema da época né do momento e que a juventude que quer empreender possa ter esse 

espaço de construção das suas ideias que obviamente nós não vamos encontrar lá 

empresários de grande tempo no ramo, nós vamos comprar gurizada aí né que tão 

querendo empreender, porque não necessariamente o empreendedor tem que ser um 

empresário o empreendedor tem que ser aquele que tem vontade de querer desenvolver, 

crescer, pensar fora da caixa, né que não fique resumido ali e em querer ser um bom 

serviçal mas é um cara que quer ser um empreendedor e alguém que consegue enxergar um 

futuro de forma diferenciada e nós quando tivemos na secretaria municipal do 

desenvolvimento econômico, criamos inclusive a semana municipal do empreendedor que 

nunca mais se ouviu falar né nós tivemos diversas palestras na ocasião trazendo pessoas aí 

de vários pontos do país e prestigiando também empreendedores locais com palestras 

durante toda semana e isso é um momento de fomentar a nossa economia e de mostrar os 

talentos que nós temos em nossa cidade. Então parabéns, Davi, pela iniciativa, também 

parabéns pela fala aqui do colega vereador professor Juliano que quando teve na 

coordenação aí da Juventude conseguiu promover diversas atividades sempre com o intuito 

de promover o empreendedorismo na cidade e Farroupilha tem em si essa vocação 

empreendedora né nós temos aqui diversas ferramentas que podem se aliar ao 

empreendedorismo, temos o SENAI, o SENAC, o SESI, o SESC, temos a Universidade de 

Caxias do Sul, temos a Uniasselvi, tem o SESC, têm outros ramos aqui de atividades que 

conseguem promover essas atividades nós temos as passagens para os estudantes que 

fazem faculdade para fora do município lamentavelmente ainda nós não temos a passagem 

para os estudantes que estudam no Instituto Federal do Município de Farroupilha que 

preciso essas passagem para que possam também desenvolver aí os seus talentos então eu 

acredito que a semana municipal do jovem empreendedor é importante para fazer esse 

debate enriquecer ainda mais esse viés empreendedor que a nossa cidade tem. Muito 

obrigado. 

PRES. ELEONORA BROILO: Vereadora Clarice. 

VER. CLARICE BAÚ: Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a 

todos que estão aqui assistindo e aqueles que nos assistem de forma remota, a imprensa, 

tenente-coronel Becker, eu nunca sei todas as divisas, mas acho que acertei né, é sempre 

bem-vindo, representantes aqui da nossa empresa Tramontina que está aqui nos 

prestigiando e todos que trabalham nesta Casa. Então acho que dar os parabéns pela 

iniciativa para o vereador pastor Davi que eu sempre penso que se nós incentivarmos os 

nossos jovens eles são pelo menos as frases que a gente ouve né que eles são os 

protagonistas do futuro, mas eles tem que ser trabalhados, orientados e nada melhor com 

ações concretas que se possa fazer nesse dia né especial com debates e e trabalhar nessa 

questão, porque realmente futuro está nas mãos dos jovens, eles que são empreendedores, 
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que são arrojados, mas cabe a nós darmos as diretrizes né através do debate algumas 

deliberações. Obrigado, presidente. 

PRES. ELEONORA BROILO: Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra 

colocamos em votação a solicitação de urgência para votação feita pelo vereador Marcelo 

Broilo líder de governo; os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão 

aprovado por todos os senhores vereadores e colocamos em votação o projeto de lei do 

executivo nº 31/2020 que institui no calendário de eventos do município o evento semana 

municipal do jovem empreendedor; os vereadores que estiverem de acordo permaneçam 

como estão aprovado por todos os senhores vereadores com ausência do vereador Sandro 

da bancada do PP. Encerrado o espaço de discussão de projetos, aprovado então esse 

projeto nº 31. Encerra-se o espaço de discussão de projetos e passamos a apresentação e 

deliberação de requerimentos. 

 

REQUERIMENTOS 
 

PRES. ELEONORA BROILO: Requerimento nº 88/2022 solicitação de registro de 

frente parlamentar. Passo a palavra à vereadora Clarice Baú pelo tempo de até 5 minutos. 

VER. CLARICE BAÚ: Obrigado, presidente. Essa frente parlamentar de apoio e 

promoção dos direitos e políticas públicas para as mulheres, é muito importante no sentido 

de que eu quando me candidatei à vereadora sempre tive esse desejo de dar continuidade 

ao trabalho que eu vinha desempenhando na Coordenadoria Municipal da Mulher e sempre 

temos que avançar nesse tema mas chegando na Câmara de Vereadores a prerrogativa e as 

limitações que o vereador tem de executar nenhuma né nós temos que propor discutir e eu 

vejo que com a frente parlamentar nós podemos então ter mais um instrumento para 

avançar e executar algumas ações concretas nesta causa então em prol de políticas públicas 

para as mulheres. Então eu solicitei uma reunião onde vários vereadores compareceram ali 

então eu passei a ler o estatuto aonde tem todo o regramento dessa frente parlamentar onde 

ali também tem quem vai ser os membros né que foi votado que vai constituir esta frente e 

foi votado o estatuto, aprovado por todos que estavam na reunião e também foi votado 

quem iria constituir como um membro desta frente parlamentar que ficou então como 

membro, eu como presidente, né dessa frente parlamentar ficou como vice-presidente o 

vereador Pastor Davi, como secretário professor o vereador/professor Sandro Trevisan e 

como apoiadores dessa frente então ficou o doutor Tiago Brunet, o Marcelo Broilo, 

vereador Maurício Bellaver e o Felipe Maioli; mas eu entendo que somos todos apoiadores 

aqui mas que a gente precisava então construir membros na questão de regramento tá o que 

já agradeço pelos colegas que participaram da reunião e que entenderam a importância de 

nós temos a frente parlamentar nessas questões das nossas mulheres. Entre outros então, 

foi lido todos os objetivos né, mas a principal é promover mais políticas públicas voltadas 

as mulheres e quando se fala em políticas públicas isso é muito amplo, vai desde a 

necessidade das conquistas das mulheres avançarmos em todos os seus espaços na 

sociedade, na família, até a violência doméstica que tá muito forte e aqui tem o tenente-

coronel que sabe né que nós temos índices muito alto aqui em Farroupilha. Então eu 

entendo que essa frente parlamentar de apoio/promoção às políticas públicas das mulheres 

vem realmente instituir aqui a voz de nossas mulheres aqui no parlamento, vai ser mais um 

instrumento para que possamos então concretizar ações em busca dessa promoção. Então 

eu acho que aqui esse requerimento é no sentido de que a gente faça o registro que seja 
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aprovado por todos os colegas entendem a necessidade e a importância dessa frente para 

que depois então possamos ver as ações que atendam realmente a necessidade e os 

objetivos aqui elencados no estatuto que todos têm aí para dar uma olhada. Obrigado, 

presidente. 

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

Vereador Davi. 

VER. DAVI DE ALMEIDA: Senhora presidente, mais uma vez comprimento a todos e 

cumprimento também a vereadora doutora Clarice pela iniciativa dessa frente parlamentar 

que vem de encontro a necessidade que vemos nos dias de hoje e essa frente ela traz uma 

relevância muito grande, porque promove respeito, diversidade, trabalho de saúde, né 

trabalho de proteção, de oportunidade e creio que também vai oportunizar em várias áreas 

com atividades claras, efetivas, né e eu tenho certeza que essa frente será um grande 

sucesso em defesa das políticas públicas das nossas mulheres. Então parabenizo Clarice e 

todos àqueles que estão envolvidos pelo esse trabalho né e já declaro o voto favorável ao 

requerimento. 

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

com a palavra o vereador Marcelo. 

VER. MARCELO BROILO: Senhora presidente, parabéns colega vereadora Clarice do 

momento que também do os parabéns ao também ex-presidente e também ao colega 

Sandro e nós colaboradores é importante está na frente parlamentar novamente eu me 

lembro muito bem essa pauta essa bandeira que você tem e não foi diferente também na 

campanha permanente me respeita se você me permita falar também como também o braço 

pode ser utilizado, Pastor Davi, juntamente com as questões a proteção aos direito da 

mulher. Então parabéns importante frente de trabalho e conte conosco. Obrigado. 

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

Se mais nenhuma vereador quiser fazer uso da palavra colocamos em votação o 

requerimento de nº 88 da vereadora Clarice Baú. Os vereadores que estiverem de acordo 

permaneçam como estão; aprovado por todos os senhores vereadores. Requerimento nº 

89/2022: votos de congratulações a Bernardo Dalsochio Montemezzo. Com a palavra o 

Vereador Juliano Baumgarten. 

VER. JULIANO BAUMGARTEN: Senhora presidente, solicito que permaneça na casa. 

PRES. ELEONORA BROILO: Requerimento nº 90/2022, votos de congratulações 

Bernardo Montemezzo. Com a palavra a vereadora Clarice Baú. 

CLARICE BAÚ: Obrigado, presidente. Na verdade, temos dois requerimento com o 

mesmo objetivo, porque realmente foi feito o protocolo com menos de 4 minutos né e ficou 

então os votos de congratulações a Bernardo Dalsochio Montemezzo pela importância que 

tem nessa questão desse menino de 11 anos já ter escrito 3 livros né. Eu também peço para 

ficar na casa, porque muitas conversas que eu tive com a família, perdindo até autorização 

para que possamos oferecer essa questão dos votos de congratulações ele é menor de idade 

e a mãe ficou muito feliz, o filho concordou em vir, mas eles estão em férias de escola; 

então vamos deixar na casa, porque foi convidado então que a família venha né aqui 

prestigiar esse momento tão importante de incentivo a esse menino e até de 

reconhecimento para próxima semana então que permaneça na casa. Obrigado. 

PRES. ELEONORA BROILO: Então os requerimentos de nº 89 e 90 vão permanecer na 

casa. Requerimento nº 91: solicitação de manutenção de rodovia ao DAER. Passando a 

palavra ao vereador Juliano Baumgarten. 
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VER. JULIANO BAUMGARTEN: Senhora presidente, colegas vereadores, cidadãos 

que se fazem presente. Bom é um requerimento simples, mas não menos importante o 

requerimento ele busca fazer uma solicitação, uma cobrança ao DAER para fazer enfim 

conserto lá em São Marcos existe uma parte do trecho onde que tem buracos e as pessoas 

que passam por lá pode conferir; então é algo como eu disse simples mas que sim que 

precisa que seja feita essa manutenção pela quantidade significativa de veículos que lá 

trafegam os moradores enfim, cidadãos que passam, pela própria questão da importância 

da rodovia. Então é algo bem simples, peço aprovação para, essa manifestação obrigado 

presidente.  

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

havendo manifestações colocamos em votação requerimento de nº 91 do vereador Juliano 

Baumgarten; os vereadores que estiveram de acordo permaneçam como estão aprovado por 

todos os senhores vereadores. Requerimento nº 92/2022: votos de congratulações às 

enfermeiras e funcionárias do Hospital da Mulher. Passo a palavra ao vereador Calebe 

Coelho; mas não é, doutora Clarice, é a do Calebe.  

VER. CALEBE COELHO: Então nós tivemos uma situação muito delicada que é aquela 

situação daquele médico que acabou cometendo aquele crime né e já foi enviado também 

moção de repúdio né com relação ao ato dele; a gente sabe que ele vai ter que pagar pelos 

seus atos enfim a gente espera que a justiça seja bastante rígida nesse sentido, mas também 

teve um ato de muita coragem que são as enfermeiras e o fato de colocar o celular 

escondido é uma coisa que assim precisava de muita astúcia né para que ele pudesse ser 

pego em flagrante Então eu acho que nós temos que repudiar o ato, mas também elevar 

atitude que elas tiveram para que outras pessoas possam ter a coragem de fazer isso 

também porque se a gente se cala né é muitas vezes por medo de alguma coisa a vida 

continua nesse ciclo sempre acontecendo esse tipo de coisa; então eu gostaria de colocar 

aqui em votação os votos de congratulações né é para essas enfermeiras do hospital da 

mulher eu peço que os colegas da aprovem também por meio da votação né, porque 

realmente é um ato de exemplo e é desse tipo de pessoas que nós temos que ter orgulho; 

nas mídia em geral na grande mídia nós sempre vemos muita publicidade para as coisas 

que são ruins, mas para as coisas que são boas que é aquilo que nos leva né o pensamento 

que nos aquece o coração a gente não tem muita, muito espaço para que isso aconteça; 

então eu gostaria de colocar em votação os votos de congratulações né as enfermeiras e 

peço aos colegas que se possível votem favorável. Muito obrigado. 

PRES. ELEONORA BROILO: A palavra está à disposição. Se não houver 

manifestações, coloco em votação o requerimento de nº 92 do vereador Calebe Coelho: 

congratulações às enfermeiras e funcionários do Hospital da Mulher. Os vereadores que 

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

subscrito por todas as bancadas. Requerimento nº 93/2022 e aproveito então para saudar a 

presença do tenente-coronel Becker, muito bem-vindo. Votos de congratulações ao 36 

BPM. Passo a palavra ao vereador Maurício Bellaver. 

VER. MAURICIO BELLAVER: Boa noite, doutora presidente. Boa noite vereadora, 

colegas aí, doutora Clarice, boa noite ao Eduardo Portolan diretor industrial da 

Tramontina, Jorge do jornal Farroupilha, o Adamatti e o Jorge da Rádio Miriam. O 

vereador signatário após ouvir a casa requer a vossa excelência que sejam enviados votos 

de congratulações ao 36º Batalhão de Polícia Militar que comemora no dia 27 de junho, 16 

anos de atuação, com sede em nosso município, em especialmente ao comandante-coronel 
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Luiz Fernando Becker. Nome comprido, hein. Para você ver tenente que quando o senhor 

está aqui todo mundo se sente seguro; então 16 anos aí que continue assim. Vocês estão 

conduzindo a nossa cidade aí estão de parabéns o nosso interior também tá seguro que é 

bem extenso, extenso e perigoso, se não vocês não atuam ligeiramente né. Então meus 

parabéns a todos vocês aí. Era isso, doutora. 

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

Vereador Juliano. 

VER. JULIANO BAUMGARTEN: Senhora presidente e colegas vereadores. 

Cumprimento então colega Maurício ali pelos votos de congratulações já solicitamos que 

possamos subscrever e em meu nome e em nome do meu colega vereador Roque a gente 

parabeniza o trabalho do 36º batalhão, todos esses 16 anos, e a gente sabe que desse 16 

vem 20, vem 30; sabe da importância por todo o serviço prestado nesses anos a nossa 

comunidade desde a questão da segurança, desde a questão da orientação e sabe que nós a 

Câmara de Vereadores somos um parceiro. Era essa minha manifestação. Muito obrigado. 

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

Vereador Marcelo. 

VER. MARECELO BROILO: Obrigado novamente, senhora presidente. Tenente-

coronel Becker sempre uma satisfação telo aqui conosco já referenciei outras vezes a 

missão divina inclusive né vossa  e de todo batalhão nessa data tão importante também 

como proatividade a questão preventiva que vocês fazem e dizendo mais são incansáveis 

nessa batalha, nessa luta, né, de proteção nossa querida Farroupilha como falou o nosso 

colega sentindo sempre seguros. Então parabéns vida longa e questão de que Deus lhe 

abençoe sempre e toda a corporação leve também esses votos de apreço a todos; muito 

obrigado. 

PRES. ELEONORA BROILO: Vereadora Clarice. 

VER. CLARICE BAÚ: Obrigado, presidente. Quero corroborar aqui agora com as 

palavras dos colegas em especial a questão que o colega Vereador Maurício Bellaver fala 

da segurança nós nos sentimos seguros não porque o senhor está aqui na nossa casa 

legislativa, mas por o senhor estar à frente né dos trabalhos nesta no 36º BPM e 16 anos 

que está aqui esse 36º batalhão sempre nos oferecer toda a segurança e proteção que nós 

farroupilhenses necessitamos a gente sabe das dificuldades a gente sabe da criminalidade 

que sempre está tecnologicamente a frente às vezes né, porque eles só fazem isso né então 

a gente sabe que é difícil a gente combater, às vezes, com a mesma rapidez mas nós 

confiamos no trabalho do tenente-coronel Becker aqui por estar na frente nosso trabalho 

com certeza estamos mais seguro e conte sempre com esta casa, o que necessitar estamos à 

disposição. Obrigada. 

PRES. ELEONORA BROILO: Vereador Amarante, quase que eu não o vejo. 

VER. GILBERTO AMARANTE: Boa noite, Maurício, depois eu peço para nossa 

bancada também subscrever. Falar do tenente-coronel Becker aqui ele virou rotina na 

nossa casa e também o senhor trouxe de certa forma tranquilidade aqui na nossa cidade, o 

senhor chegou num momento de fogo de muita tensão e ao retornar ao nosso município né 

que sempre esteve por aqui de repente não na frente do comando mas sempre atuante na 

frente com a corporação e, tenente, que bom que muitas vezes com pouco efetivo que 

vocês têm vocês multiplicam e que bom isso que bom a estratégia que vocês utilizam que 

às vezes o delinquente não sabe onde está o policial, porque tem uma viatura na esquina e 

ali está viatura e ele sabe por ali tem polícia, tem policial ou mais do que um que está 
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próximo; então a dúvida é causada e muitas vezes de repente uma quadra 2 ou 3 está lá 

também está os policiais para fazer a guarda para nós, nesse trabalho preventivo que vocês 

fazem de não deixar acontecer o fato porque depois que aconteceu é o que nós estávamos 

vivendo o período antes do senhor estar aqui você que bom que ótimo que continue o seu 

batalhão através da sua pessoa, através do seu comando, continue essa tranquilidade que 

estamos vivendo nesse momento em nosso município para muito tempo e queremos que o 

senhor permaneça aqui no nosso município conosco junto a nós trazendo essa paz essa 

tranquilidade. Muito obrigado; muito obrigado; então parabéns, vereador Maurício, mais 

uma vez. Obrigado. 

PRES. ELEONORA BROILO: Não havendo mais manifestações coloco em votação o 

requerimento nº 93 do vereador Maurício Bellaver. Os vereadores que estiverem de acordo 

permaneçam como estão; aprovado por todos os senhores vereadores e subscrito por todas 

as bancadas. Encerramos o espaço dos requerimentos; passamos agora à apresentação e 

deliberação das moções.  

 

MOÇÕES 

 

PRES. ELEONORA BROILO: Moção nº 14/2022: repúdio à juíza eleitoral Ana Lúcia 

Todeschini Martinez. Passo a palavra ao vereador Calebe Coelho. 

VER. CALEBE COELHO: O vereador signatário após ouvir a casa requer a vossa 

excelência que nos termos do Artigo 121 do Regimento Interno desta Casa Legislativa seja 

enviada a moção de repúdio pela manifestação da juíza eleitoral Ana Lúcia Todeschini 

Martines ao Tribunal Superior Eleitoral. Ainda que seja encaminhada cópia também ao 

presidente da república, governador de estado, presidente do tribunal de justiça do rio 

grande do sul, ministro de justiça de segurança pública, senhor presidente tribunal regional 

eleitoral do rio grande do sul, senhor presidente da assembleia legislativa do Estado do Rio 

Grande do Sul e senhor presidente do conselho nacional de justiça Luiz Fux. Eu resolvi 

fazer essa moção de repúdio porque eu acho que a nossa bandeira é o nosso símbolo maior 

qualquer pessoa poderia e deveria fazer uso de forma respeitosa deste símbolo, porque se 

não começa assim começa a proibindo que se usa ai se usa um pouquinho ali daqui a pouco 

já tem outra artista lá nos Estados Unidos sapateando e usando como pano de chão a nossa 

bandeira. Eu acho que nós temos que dar um basta nisso, eu acho que a bandeira é nossa e 

todo e qualquer cidadão deve, pode e deve fazer uso de maneira respeitosa. Por isso eu 

coloco então essa moção de repúdio na Casa. Obrigado  

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

não houver manifestações coloco em votação a moção nº 14. Os vereadores que estiverem 

de acordo permaneçam como estão; aprovado por todos os senhores vereadores com a 

ausência do vereador Sandro Trevisan, subscrito pela bancada do MDB, subscrito pela 

bancada do PDT, Republicanos e sim eu entendi PL sim, não, PDT não subscreveu. Moção 

nº 15/2022: aplausos à empresa Tramontina. Vereador Volnei Arsego. 

VER. VOLNEI ARSEGO: Boa noite, senhora presidente, caros vereadores e vereadora 

presente, tenente-coronel Becker, ao meu amigo Eduardo Portolan, a imprensa aqui que 

está sempre presente estendendo os seus trabalhos aí para que as pessoas de casa possam 

assistir. O Vereador signatário, após ouvida a Casa, requer a vossa excelência que, nos 

termos do artigo 121 do regimento interno desta casa legislativa, resolução, seja enviada a 

moção de aplausos a Empresa Tramontina Farroupilha S/A na pessoa de Lourival Dalmás - 
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diretor administrativo e financeiro, e na pessoa de Clóvis Tramontina - presidente do 

conselho administrativo, pelo aniversário de 51 anos de fundação que foi comemorado no 

mês de junho de 2022. E ainda que seja encaminhada cópia desta moção para as seguintes: 

Tramontina Garibaldi; (Garibaldi/RS)/Tramontina Eletrik; (Carlos 

Barbosa/RS)/Tramontina Multi; (Carlos Barbosa/RS)/Tramontina TEEC; (Carlos 

Barbosa/RS)/Tramontina Cutelaria; (Carlos Barbosa/RS)/Tramontina Madeiras; 

(Encruzilhada do Sul/RS)/Tramontina Delta; (Recife/PE)/Tramontina Belém; (Belém/PA). 

A história de Tramontina de Farroupilha ela começa como uma pequena empresa em 

forma de um pavilhão praticamente todo aberto, ela cresce como qualquer um outro 

empreendedor aqui de Farroupilha lentamente após anos e anos e administração aonde as 

pessoas do conjunto Tramontina trabalham junto para que se possa prosseguir ao tempo. 

Passando algum tempo, a Tramontina Farroupilha se torna destaque nas panelas aonde 

dava garantia e ainda hoje, 10 anos você pode cozinhar 10 anos sem problema. Se destacou 

pela sua qualidade, pelo seu trabalho. 51 anos eu gostaria de repartir essa minha parte são 
2/3 da minha vida dessa idade que eu compartilhei com eles. Aonde a gente construiu, às 

vezes, com um pouco e nada porque nós reaproveitávamos umas buchas tirado na parede 

para poder não sangrar dinheiro, para poder saber poupar e investir em novos 

investimentos. Tivemos momentos com o meu amigo Mário Morare que ele construiu um 

pavilhão onde a prefeitura ajudou com um caminhão caçamba/tombadeira poder erguer as 

barras de condução elétrica e onde tinha duas pessoas lá de cima, eles amaravam na ponta 

da caçamba que chegasse a barra na altura de 4,5 metros que se podia pegar depois e 

prendeê-las; um risco que hoje a NR não deixa a gente fazer isso sem você ter um 

guindaste/um elevador que conduza esse tipo de trabalho. A Tramontina/Farroupilha ela se 

destaca com sua ousadia de investidor ela começa a investir mais, ela cresce, ela aposta e 

eu gostaria de citar mais alguma coisinha. Com mais de 10.000 funcionários e mais de 

22.000 itens atendendo mais de 120 países a empresa é uma potência e tem extrema 

importância para o município; com missão, visão e valores definidos tendo como base 

fazer bem feito para inspirar o dia a dia de pessoas e estimular experiências com 

significados, gerando o valor de satisfação dos clientes e consumidores, funcionários, 

acionistas e comunidades. Então ela ainda estimula a nossa comunidade e sabe reaproveitar 

muito bem seu material dando qualidade à natureza. Muito obrigado, senhor Eduardo. 

Muito obrigado, presidente. 

PRES. ELEONORA BROILO: Vereadora Clarice. 

VER. CLARICE BAÚ: Obrigado, presidente. Quero parabenizar aqui o colega vereador 

Arsego pela iniciativa da moção de aplausos; realmente merece aplausos, 51 anos, meio 

século e um ano né de investimento de dedicação, de coragem. Porque a gente sabe de 

todos os obstáculos né e planos de governo e ali acreditaram sempre no sucesso. E ali não 

poderia ser diferente né chegaram no sucesso. E que nos representa muito bem inclusive 

internacionalmente isso é importante; e sempre contribuiu para o desenvolvimento 

econômico do nosso município. Então é uma honra, uma satisfação esta casa legislativa ter 

esse espaço e poder através dessa moção de aplauso reconhecer a importância da empresa 

Tramontina para Farroupilha. E dizer que os colaboradores né, os funcionários, e os 

clientes sempre estão muito satisfeitos isso que é a essência do sucesso: as pessoas, não é 

uma questão econômica que isso é em segundo plano. Então entre panelas, baixelas, facas, 

veio, escreveu sua história, sua trajetória com muita honra, estamos aqui então para 

parabeniza-los. Obrigado, presidente. 
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PRES. ELEONORA BROILO: Vereador Felipe. 

VER. FELIPE MAIOLI: Boa noite a todos, senhora presidente e colegas vereadores, 

todas as pessoas que estão aqui nos assistindo e que estão em seus lares também nos 

acompanhando. Eu só pedi a palavra para fazer um emitir os parabéns ao tenente-coronel 

Becker pela atuação pelo trabalho sempre disposto a realizá-lo da melhor maneira possível. 

Queria parabenizar também o Volnei Arsego pela moção de aplausos que é muito 

importante para nós estar aqui valorizando uma empresa de porte tão grande que é a 

Tramontina; mas eu queria fazer uma homenagem especial ao Eduardo e ao Volnei 

também por serem colaboradores da empresa Tramontina. É claro que uma empresa ela se 

torna grande, se torna uma potência quando se tem a ajuda de todos, Clóvis Tramontina, 

enfim, todas as pessoas envolvidas, mas sem os colaboradores representados hoje aqui pelo 

Volnei, já aposentado, que dedicou quantos anos da sua vida em prol desta empresa, 32 

anos, e ao Eduardo que está aqui hoje representando e também inúmeros colaboradores que 

não puderam estar aqui presente eu que fazem parte desta empresa que sem essas pessoas 

as empresas não chegam nesses estágios. Então os colaboradores são muito importantes e 

eu quero aqui parabenizar Eduardo e Volnei por fazerem parte, dedicarem todo o seu 

espírito toda sua vontade num trabalho sério e comprometido com a empresa e todos hoje 

podem colher os frutos. Então parabéns a vocês e expressa esses parabéns a todos os 

colegas que fazem parte desta empresa. Muito obrigado.  

PRES. ELEONORA BROILO: Vereador Amarante. 

VER. GILBERTO DO AMARANTE: Boa noite então ao nosso colega vereador Arsego 

aqui. Parabéns, acho que é uma homenagem, é prestar aqui votos de sucesso né quando se 

fala aqui. E falar da Tramontina que é sucesso pelo mundo, é ter o quê tem de melhor de 

tecnologia no mundo hoje no conceito de utensílios domésticos né; se fala em talheres e 

panelas, mas tem tantos outros utensílios que a Tramontina produz com uma qualidade que 

não temos talvez podemos se igualar as melhores empresas do mundo, mas não creio que 

tenha melhor qualidade. A medida quando nós falamos em milímetros/metros lá é feito 

tenho certeza em centésimo de milímetros para ter a precisão que o produto exige, que o 

próprio conceito da Tramontina veio fazendo isso com a qualidade. Isso é um conceito que 

se começou lá no passado e não fugiu do conceito da qualidade, da precisão, de ser 

metódico com o produto para alcançar e querer ser o melhor produto no nosso país e 

também no mundo. A Tramontina é um orgulho quando nós entramos estamos chegando 

em Carlos Barbosa/Garibaldi/Farroupilha em toda a nossa Serra Gaúcha. Então ela traz a 

empregabilidade, ela movimenta a economia, ela traz este bem social, mas além desse bem 

social, quando nós chegamos em Barbosa, até mesmo o trevo aqui da Tramontina, foi um 

conceito trabalhado junto com a Tramontina. Tramontina também investe junto com o 

poder público para o bem das cidades da qual ele atua estendendo esse trabalho que de 

repente não seria uma função dela, porque essa função tá mais atrelado aos poderes 

públicos; mas não, mas ela se preocupa com os moradores de estender também a qualidade 

de vida. E essa precisão de todos os produtos que ela tem lá em sua empresa de certa forma 

com conciliar, olha eu fui aqui fui na Festiqueijo no sábado, fui aqui por dentro, por Carlos 

Barbosa o que é que ela iluminação pública, o que é aqueles viaduto? É tudo feito pela 

empresa Tramontina. Então parabéns. Eu acho que, Arsego, é orgulho para a Serra Gaúcha, 

é orgulho para cada cidadão dessas cidades aqui de termos esta empresa aqui em nosso 

município com esse conceito que é a Tramontina. Muito obrigado. 

PRES. ELEONORA BROILO: Vereador Calebe. 
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VER. CALEBE COELHO: Eduardo, eu queria te dizer que eu tenho dois alunos que 

trabalham na Tramontina né e eu percebo neles um orgulho né de dizer que: “não, sou da 

Tramontina”. É tão bom quando a gente vê isso né, porque existem alguns lugares que as 

pessoas não são valorizadas, empresa grandes, mas que as pessoas não são valorizadas né. 

Então eu acho que eu a maior riqueza que vocês têm é a gente de vocês né. Eu tive o 

privilégio e a honra de participar do Coro Tramontina, não tive mais tempo, mas eu gostei 

tanto que a minha jaqueta preferida é aquela jaqueta escrito Coro Tramontina né. O meu 

colega Roque diz que eu gosto de usar jaqueta de couro, mas é a da Coro Tramontina; que 

trouxe um dos melhores maestros que existem no país né o uruguaio Pablo. Então é 

impressionante assim o que vocês causam nas pessoas, porque assim eu poderia falar dos 

materiais do produto de vocês né, mas eu acho que a maior riqueza está na gente de vocês. 

Então eu agradeço publicamente pela oportunidade que tive de fazer parte do coral, de 

conhecer pessoas maravilhosas que tem lá dentro como os meus alunos né. E também 

mande um abraço para Lourival, tô com saudade dele, e se Deus quiser uma hora dessa a 

gente se encontra. Parabéns, muito obrigado por tudo tá. 

PRES. ELEONORA BROILO: Vereador Roque.  

VER. ROQUE SEVERGNINI: Quero também parabenizar aqui a Tramontina, o Volnei 

que teve a iniciativa aqui de fazer esse pequeno gesto, né, diretor industrial Eduardo 

Portolan, mas um gesto que demonstra o apreço do poder legislativo pela nossa indústria. 

Pela nossa indústria que passa por dificuldades devido a essa desindustrialização do nosso 

país que vem acontecendo. Mas Tramontina que iniciou lá seus trabalhos em 1911 né, o 

Grupo Tramontina, e que aqui em Farroupilha completou, como disse o vereador, 51 anos, 

tem uma história que perpassa os governos perpassa crises perpassa um diverso de  

obstáculos e ela consegue se manter, porque é uma referência a Tramontina. E é uma 

referência construída com muita simplicidade. Eu lembro que na época em que eu estava 

como chefe de gabinete do deputado federal Stédile em Brasília, nós estivemos por conta 

da do ACBF... Não, como é que é o nome lá de Barbosa? É ACBF né. Por conta da ACBF 

conversando com seu Clóvis Tramontina lá na Tramontina. Aí nós chegamos na sala ele 

nos atendeu ali e disse antes de eu começar a falar com vocês venham olhar na janela uma 

coisa, a gente olhou, tinha uma gurizadinha saindo assim, uns 10/12, vou te mostrar a 

gurizada mais feliz de hoje em Barbosa; ele disse eu acabei de selecionar eles para 

trabalhar aqui na Tramontina. Ele fazendo isso. Então demonstra a simplicidade. Eu assiti 

muitas palestras dele também e aí a gente consegue perceber o porquê que a Tramontina é 

o que é né. Essa marca, essa referência. Eu lembro quando estava em Brasília eu precisava 

de um produto que não achava lá alguém me disse “vai na Casa do Gaúcho”. Eu fui lá e só 

tinha Tramontina eu disse “isso aqui é um varejo da Tramontina não é uma Casa do 

Gaúcho”. Mas e aonde tem Tramontina tem qualidade, onde tem Tramontina que as 

pessoas trabalham tem pessoas satisfeitas; as pessoas saem da Tramontina aposentadas né 

ficam anos e anos lá está aí um exemplo né. Eu quando estava fazendo/coordenando o 

projeto de asfaltamento para o Salto Ventoso, conversei com seu Gigio Fabro, um senhor 

que acabou de falecer tem poucos meses, pessoa muito querida, aí eu disse “o que o senhor 

fazia no inicio aqui?” Ele dizia “nós tinha ferraria e a gente fazia tantas dúzias de machado, 

inchadas e tal, mas depois veio a Tramontina e acabou quebrando com a gente”. Achei 

engraçado né por que olha ali né competiam né, mas era mais ou menos esse processo e a 

Tramontina suplantou e superou e inova e inova sempre. Tu sempre se impressiona 

positivamente com essa empresa parceira que nós fizemos parceria aqui em Farroupilha já, 
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a prefeitura fez com a Tramontina. Então nós vamos subscrever aqui em meu nome em 

nome do professor Juliano esse requerimento. E parabéns a Tramontina e estendo aqui os 

parabéns ao Becker e todo agrupamento aqui né do 33º batalhão, desculpa 6º que está eu a 

vereadora Clarice meio, mas, enfim, parabéns aí Becker tá. Valeu. 

PRES. ELEONORA BROILO: Vereador Marcelo. 

VER. MARCELO BROILO: Obrigado, senhora presidente. Colega Volnei parabéns. 

Lembra um dias atrás falamos nosso colega João Postinger, meu vizinho, com 35 anos de 

Tramontina, você com 32, e sempre acompanhei a história; e, Eduardo, você como diretor 

parabéns também. 40? eu tô atrasada eu achei que era 35, tá bem eu não falei para ele. Eu 

tive o privilégio Eduardo de trabalhar em Carlos Barbosa no Banco Meridional e lá 

tínhamos um posto dentro da cutelaria, então não diria todos os dias, mas eu ia seguido lá 

como gerente geral da agência. Então foi uma honra para mim acompanhar por quase dois 

anos a empresa lá em Carlos Barbosa. E vários colegas aqui falaram Eduardo da palavra 

orgulho e quando você fala Tramontina é Tramontina pela qualidade, por ser coisa boa e as 

pessoas estufam o peito né, não demérito a ninguém. Mas realmente que bom orgulho para 

nossa cidade quantas divisas vocês trazem não só para Farroupilha para região e a nível 

nacional. Então vida longa continue assim e sempre uma referência Tramontina que nunca 

deixou as suas raízes e é louvável né; então parabéns sucesso aí e passe para toda equipe 

toda a administração também. Muito obrigado. 

PRES. ELEONORA BROILO: Vereador Davi. 

VER. DAVI DE ALMEIDA: Senhora presidente, mais uma vez eu cumprimento a todos. 

Quero cumprimentar aqui o Eduardo que está na Casa nessa noite, parabenizar pelo 51 

anos de Tramontina aqui na cidade dizer que eu tenho o privilégio de ter um colega pastor 

que congrega na nossa igreja, o pastor Augustinho, que trabalhou muitos anos na 

Tramontina e a gente vê que ele deixa a Tramontina já depois que se aposentou continuou 

trabalhando e aí na renovação ele teve que então sair, porque encerrou, porque não tinha 

mais como dar continuidade né; mas os filhos continuam lá. Os dois filhos continuam e a 

Tramontina oportunizando que eles cresçam que eles avancem né e já constituem as suas 

famílias já vieram os netos e a Tramontina continua na história da família. Que bacana é a 

gente ver essa continuidade que é Tramontina pensa na família, pensa na continuidade 

geracional né, por isso que vai avançando a cada dia. Então deixo aqui os parabéns a você 

e ao vereador proponente também. 

PRES. ELEONORA BROILO: Vereador Thiago Brunet. 

VER. THIAGO BRUNET: Boa noite, senhora Presidente e demais colegas vereadores. 

Parabenizar o Eduardo aqui e em nome dele Tramontina e todo o Grupo Tramontina. Eu 

gostaria de agradecer hoje aproveitar esse espaço aqui agradecer por que a Tramontina foi 

o meu primeiro plano de saúde que eu comecei a atender. Quando eu vim para cá foi o 

primeiro plano de saúde que acreditou em mim claro que eu tinha uma ajuda do doutor 

Claiton que era uma referência na cidade, isso com certeza pesou muito, mas me levou 

para dentro da empresa, me mostrou toda a empresa, né passei por toda a parte 

administrativa. Uma empresa fantástica, lixo zero, o cuidado com o cidadão né sempre 

preservando a vida das pessoas. Então se encaixa muito com aquilo que eu tenho também 

né de objetivos, de olhar para os outros assim, dar de si, dar o máximo de si. E aqui eu 

quero fazer um uma fala aqui, porque é incrível sabe uma coisa que me chama atenção 

porque eu sou médico e é normal, doutora Eleonora, a gente fazer a nossa consulta e daqui 

a pouco a pessoa dizer “a doutora me da a tarde toda de atestado ou me da do dia todo que 
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eu quero aproveitar de tarde e ir fazer os exames e tal”; é aquelas situações que acontecem 

e que nós médicos muitas vezes assim cedemos e fizemos né. E o trabalhador da 

Tramontina não, ele diz “não doutor bota aí das 14:50 até às 15:50, porque eu vou voltar 

lá”. “Mas tu vai voltar lá”? “Vou eu tenho mais uma hora de trabalho para cumprir”. Então 

é uma empresa que através das suas regras e através do entendimento que ela tem com os 

seus diretores né são líderes que fazem as pessoas trabalhar de forma entusiasmada. Vocês 

hoje né fazem isso com seu trabalhador. Então parabéns, é importante né o senhor como 

diretor aqui ter essa resposta lá na periferia, lá na ponta de como o trabalhador é grato a 

tudo que vocês fazem e tudo que vocês dão para ele lá na Tramontina. Outra situação que 

me chama atenção também e aí já vai a questão da qualidade do material né tem panelas 

que têm 20 anos de garantia, 20 anos de garantia, e hoje eles ainda vão lá para polir, para 

embelezar panela uma panela de 20 anos que ainda tá sendo útil no fogão das pessoas e no 

fogão do cidadão de Farroupilha, incrível. Qualidade, determinação, humanismo é uma 

empresa realmente completa. Parabéns. Parabéns, Arsego, pela proposição. Grande abraço. 

PRES. ELEONORA BROILO: Vereador Paulo. 

VER. PAULO TELLES: Senhora presidente, colegas vereadores, nossa imprensa, os 

companheiros e companheiras servidores da Casa, nosso tenente-coronel que alegria. 

Parabéns vereador Mauricio por essa iniciativa e realmente estamos mais tranquilo na 

nossa querida cidade de Farroupilha. A gente passa pelo centro e nos bairros também tem 

as viaturas, eu ainda lembro dos tempos né os soldados caminhavam a pé e aquilo chama 

muita atenção e dá um respeito lá e o delinquente bate em retirada. Então estamos feliz aí; 

parabéns, comandante, que crie raízes aqui na cidade não saia mais daqui. Maurício 

parabéns. Colega Volnei, parabéns. A Tramontina na cidade a Tramontina tem abençoado 

muito nossa de Farroupilha né. Eu lembro até da parceria do governo Claiton/Pedrozo a 

sinaleira nós tinha um problema muito grande aqui no retorno da Tramontina foi feito uma 

parceria lá, me ajuda doutor Roque, foi feito uma parceria. Então a Tramontina tá 

preocupada viu, gente, além de trazer prosperidade para nossa cidade emprego ainda tá 

preocupado também fazendo parcerias com o poder público. Que lindo isso aqui né, gente. 

Eduardo, Deus abençoe. 32 anos companheiro Volnei na Tramontina puxa vida né que 

bacana que lindo. Nos dias de hoje não sei se dá trabalhador né, doutora Clarice, não é fácil 

né. Então parabéns a nossa querida Farroupilha que tem lá esses empresários, 

empreendedores que enriquece a nossa Farroupilha né. Estou muito feliz mais uma noite de 

festa aqui para nós. Obrigado, presidente. 

PRES. ELEONORA BROILO: Se mais nenhum vereador quiser fazer o uso da palavra 

colocamos em votação a moção nº 15/2022 do vereador Volnei Arsego: congratulações e 

aplausos à empresa Tramontina. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam 

como estão; aprovado por todos os senhores vereadores e subscrito pelas bancadas. Bem, 

com o encerramento do espaço de moções eu suspendo por 5 minutos a sessão e convido o 

tenente-coronel Becker e o senhor Eduardo Portolan para que nós possamos registrar este 

momento. (SESSÃO SUSPENSA). Passamos agora ao espaço de comunicação de 

liderança. 

 

ESPAÇO DE COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇA 

 

PRES. ELEONORA BROILO: Com a palavra o vereador Juliano. 
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VER. JULIANO BAUMGARTEN: Senhora presidente e colegas vereadores, eu quero 

primeiro solicitar então a retirada da emenda supressiva nº 2/2022 ao PL nº 9; já fiz e já 

solicito também a entrada, já tramitou pela CCJ e também o presidente Amarante distribuiu 

na outra comissão, na comissão de infraestrutura, então solicito a retirada da emenda nº 2. 

Bom, quero falar um pouquinho sobre o trabalho de algumas questões do último dia: estive 

visitando nosso horto municipal quem me recepcionou foi o servidor Homero Couto, na 

qual me recepcionou da melhor forma possível. Demos uma vistoriada no local onde que 

se complementa o meu pedido de providências nº 133/2022 para sim fazer uma repugnação 

[sic] uma reformulação do horto. Porque é um espaço além de ser um espaço histórico da 

cidade é importante o estímulo o desenvolvimento de plantas, de flores, que tem um 

histórico com a comunidade de distribuição. Então vai esse meu pedido para se dar uma 

olhada, para se reformular lá e também voltar a trabalhar com os projetos de educação 

ambiental no cultivo do solo, da preparação, do plantio, de ver a germinação lá da semente. 

E também é importante frisar que no entorno existe uma área de mata que precisa ser 

preservado com uma vertente inclusive olhando lá avistamos um ouriço e o Homero falou 

que existem outros bichos que ali residem. Então acho que é importante a gente mapear e 

delimitar algumas áreas essenciais de preservação e essa, sem sombra de dúvidas, é uma 

delas. Também lá foi encontrado uma série de diversos daqueles aparelhos de academia de 

terceira idade, de ginástica, enfim, que estão lá e nesse pedido de providência também me 

somo e peço que o Executivo faça um trabalho de revitalização. Nós temos servidores 

excepcionais lá na garagem um deles conhecido apelido ‘abençoado’ que trabalha com 

solda que pode ajudar no processo. Tem mais um minuto que é 3 este espaço. 

VER. JULIANO BAUMGARTEN: É 3 minutos, Tadeu, esse espaço, realmente. 

VER. JULIANO BAUMGARTEN: Então tô dando um exemplo aqui de algo que pode 

ser desenvolvido que é a própria questão de soldar fazer algumas reformas depois lixação 

pintura daqueles equipamentos e depois fazer uma distribuição e implantação nas praças 

dos bairros como, por exemplo, na praça lá do bairro América que é um importante espaço 

da comunidade que sim precisa uma olhada e cabe como uma luva então colocar a 

disponibilidade aqueles aparelhos de ginástica. Então mais uma vez reitero aqui a 

importância de preservar, cuidar daquele local e sim voltar com algumas atividades de 

suma importância para nossa cidade de Farroupilha. Era essa minha manifestação, senhora 

presidente. 

PRES. ELEONORA BROILO: Calebe. 

VER. CALEBE COELHO: Bem, gostaria de comentar sobre uma coisa muito legal que 

tá acontecendo. Quando a gente entra na política a gente tem algumas ambições, alguns 

sonhos né, eu gostaria de dividir falar diretamente para a senhora né, doutora, para o doutor 

Thiago também, de um requerimento que aconteceu aqui na Casa o requerimento que 

falava sobre conseguir transporte gratuito né para o pessoal que quer doar sangue. Então já 

aconteceu no mês passado, esse mês acontece amanhã novamente, nós vamos ter às 

07h40min e às 13h10min a saída do ônibus que vai levar as pessoas até o Hemocentro para 

que possam fazer a doação de sangue né. Então como já comentei aqui, vai haver um 

projeto com relação a isso e o primeiro passo era que nós conseguíssemos o transporte. E é 

tão importante porque o sangue é uma coisa que tá aqui oh tá embaixo do braço, é tão 

simples, não requer muito mais esforço a não ser estender a mão e uma mão aberta; e 

lembrando que quando nós estamos na igreja, a gente sempre usa a mão aberta. Então é um 

ato tão bonito e que pode ajudar tantas pessoas. Futuramente nós vamos ter um cadastro 
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diferenciado por tipo sanguíneo; então quando acontecer a necessidade do sangue ‘x’ lá, 

digamos A+, então nós podemos enviar mensagens para essas pessoas do A+ para que elas 

possam fazer a doação né. Então fico muito feliz de saber que amanhã mais algumas 

pessoas irão tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde fazer a doação né. E quero 

deixar também um abraço as pessoas que não podem doar né porque infelizmente tem 

pessoas que não podem doar por alguns motivos de saúde, a senhora não? Pois é, mas pode 

colaborar de muitas outras maneiras, a senhora já salva vida de muitas outras maneiras né. 

Então é uma coisa tão simples né, mas que é tão importante por que só quem já teve 

alguém precisando desesperadamente de sangue sabe o valor disso. Então que cada um de 

nós possa fazer a sua parte né, ir lá de vez em quando a cada tantos meses se puder fazer a 

doação fica a recomendação né. Faço humildemente como pessoa, nem como vereador, 

porque nós como seres humanos a gente precisa ajudar os outros e a gente pode fazer isso 

dessa maneira tão modesta né, mas tão importante que salva vidas. Então muito obrigado 

ao Executivo por estar colocando em prática esse ato tão nobre. Obrigado. 

PRES. ELEONORA BROILO: Vereador Marcelo. 

VER. MARCELO BROILO: Obrigado, senhora presidente. Obrigado colega Felipe 

Maioli que concedeu o espaço de liderança. Agradeço a presença do Jorge e nossas 

assessoras também. e não pude no primeiro momento na apresentação do projeto nº 31 até 

pelo tempo, mas fiz questão de usar esse espaço e quero dar os parabéns, pastor Davi, pela 

sugestão. E você falaste bem em termos de construção né, você alinhou algo importante 

nessa relação com o Executivo então eu quero externar isso. E o diálogo é sempre 

importante é ser proativo. E que também a exemplo mais colegas também com sugestões já 

estamos na Casa com os projetos que retornam né, isso é importante ouvir as demandas e 

as sugestões e as boas ideias dos nossos vereadores. Então logo em seguida têm mais 

projetos vindo então Parabéns pelo nº 31. Fica um legado seu na semana municipal do 

jovem empreendedor tá bem. Então parabéns mais uma vez. 

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

Vereador Amarante. 

VER. GILBERTO DO AMARANTE: Presidente, eu fiz um pedido hoje, o pedido nº 93 

que fala aqui estamos pedindo informação referente aos Conselhos. Que hoje na Prefeitura 

se ligar lá pedir sobre quem é o presidente, por exemplo, da defesa civil vai estar lá que é 

Gilberto do Amarante e ele se desvinculou no caso desse conselho em 2019. Então são 

questões que eu acho que é importante nós organizarmos assim como os demais Conselhos 

e até digo, Marcelo, que não é dessa gestão; que se ficou em 2020 lá com o nome de 

Gilberto do Amarante e também estava errado. Para nós organizar. Também saber quem 

são os presidentes que nós vamos discutir a partir de agosto na comissão de infraestrutura e 

bem-estar social, inclusive seus estatutos, trazer a público né as decisões dos Conselhos 

que é tão importante muitas vezes quanto as nossas votações aqui nessa Casa. Porque se 

nós votarmos uma lei dependendo da lei que nós votarmos da educação, por exemplo, ou 

da saúde e não tendo o parecer do Conselho, isso pode ser questionado juridicamente 

perante principalmente na questão do Executivo, que é uma prerrogativa de Executivo 

fazer esta compilação de ter o parecer do Conselho, dos Conselhos ou do Conselho da 

determinada área né.  Então nós debatermos até porque veio aqui uma um cidadão aqui a 

falar na tribuna livre aonde também levantou essa questão. E sim a importância para nós 

vereadores tratar aí junto com o Executivo e buscar a organização para que tudo fique de 

certa forma bem resolvido para as duas Casas tanto para Executivo quanto para o 
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Legislativo. Uma outra questão que eu também trago para nós discutirmos essa semana, foi 

a questão CAISME né do atendimento em relação às escolas que recebemos também 

através do Conselho da nossa comissão alguns questionamentos de diretores e professores 

e no qual foi muito bem discutido ontem com o pró-saúde e o secretário de saúde aonde 

então já marcamos em um próximo encontro e para daí sairmos com definições. E claro né 

Marcelo volto a reiterar aquela proposta de lei tanto dos estudantes do instituto federal que 

estamos sendo aí cobrados e também aquela outra lei que condiciona o município a tomar 

ações em relação a esses cabeamentos que está no passeio público do nosso município. 

Muito obrigado, senhora presidente. 

PRES. ELEONORA BROILO: A palavra continua à disposição. Se não houver mais 

manifestações encerro o espaço de liderança. E passamos agora ao espaço de explicação 

pessoal os vereadores que então conta com o tempo de 2 minutos.  

 

ESPAÇO DE EXPLICAÇÃO PESSOAL 

 

PRES. ELEONORA BROILO: Não havendo solicitação de manifestações... Ah, Felipe. 

Vereador Felipe. 

VER. FELIPE MAIOLI: Boa noite a todos novamente. Eu só usei esse espaço do 

vereador para comunicar a todos que estamos trabalhando todos os dias, trabalhando 

muito, parabenizar a assessora Claciana pelo trabalho, pelo empenho, que está se 

dedicando ao máximo para nos ajudar para colaborar conosco em todas as demandas que 

chegam até nós; não é fácil né tu achava que era tranquilo, mas não é né. Estamos a mil. E 

dizer também que ontem à noite participamos da reunião então na CICS juntamente com as 

entidades, comitê gestor onde a secretária de planejamento ouviu novamente os 

representantes do comércio e os moradores da Pedro Grendene; muito proveitosa a reunião 

sendo que ficou decidido então que atendendo algumas demandas vindas das pessoas que 

realmente estão interessadas, que fazem parte do processo, então será feito alguma algumas 

readequações ao pré-projeto né e após será novamente explanado para as entidades e para 

os moradores para após sim então  começar os processos legais de licitação e início da 

obra. Só para deixar registrado nessa Casa. Muito obrigado.  

PRES. ELEONORA BROILO: Não havendo... Vereador Mauricio. 

VER. MAURÍCIO BELLAVER: Obrigado, doutora presidente. Quero, parabenizar todos 

que foram envolvidos na Fenakiwi desde o primeiro ao último aí que foi uma Fenakiwi de 

sucesso. Que eu acho que todo mundo imaginava que ia dar boa, mas não tão boa assim. e 

agradecer também o Adamatti que estava sempre trabalhando eu ia para lá ele estava lá 

acho que ele batia ponto lá sempre, ele trocava até de trabalhava no trabalho dele e 

cantando também. Então alegrou muito aí o pavilhão da agricultura. E nós também 

estávamos presentes aí foi muito bom. Eu estava falando com o Calebe que tivemos 

oportunidade e ficar no balcão sentado lá ouvindo as pessoas e foi muito muito bom 

mesmo ficar ali trabalhar. Mas quem organizou tá de parabéns mesmo muito fantástico 

Obrigado, presidente. 

PRES. ELEONORA BROILO: Vereador Amarante. 

VER. GILBERTO DO AMARANTE: Senhora presidente, eu vou falar bem rapidinho 

nessa última, último dia do mês, depois então eu me retiro. Quero dizer que o Deivid 

assumirá aqui este meu lugar e com certeza trará também aqui um conceito de trabalho, 

fará um trabalho nesses 30 dias aqui e se somará às propostas que todos os vereadores de 
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certa forma aqui vem fazendo nessa Casa. Também, Felipe Maioli, ontem com certeza eu 

acho que a reunião foi muito produtiva ontem, acho que foi a melhor reunião que eu 

participei do Executivo para tratar de um assunto que vem sendo discutido muito 

amplamente na comunidade e muitas vezes sem resposta. Então ontem lá gente propôs 

muitas coisas aonde será adaptado sim, o que tinha lá era um esboço ainda não o projeto 

oficial, e depois então tendo esse projeto oficial será provavelmente poderá ter debates 

ainda. Mas eu entendi que o projeto de ontem já atende muitas das demandas, vereadores 

Roque e Juliano, dos quais os comerciantes que são os principais interessados, que sempre 

vieram nessa discussão, já vem atender e claro que com a colocação das demais 

informações que lá foram propostas terá e claro né, Felipe, como já citamos é muito 

importante verificar as questões burocráticas e as questões jurídicas para que não dê início 

de uma obra e depois pare com entulhos e tudo lá que possa vir a acontecer. É uma obra 

muito complexa, é uma obra que tem que ter muito jogo de cintura e muita conversa com 

os proprietários daquela daquelas áreas, enfim, e com aqueles empresários daquela rua para 

o bem de todo o coletivo de nossa cidade. Muito obrigado.  

PRES. ELEONORA BROILO: Vereador Calebe. 

VER. CALEBE COELHO: Então hoje é dia dos avós né. Então a gente não pode perder 

essa oportunidade a todos os avós da Casa né: Roque, a senhora já é vó?  

PRES. ELEONORA BROILO: Infelizmente ainda não. 

VER. CALEBE COELHO: Não? Pois é. Tadeu né. Poxa, coisa boa ter neto né. Meu pai 

viveu muito mais tempo do que, porque ele teve um câncer, quando ele ficou sabendo que 

iria ser avô. Ele queria viver né e os avós são assim eles querem. Alias os avós estragam os 

netos né a gente sabe. A gente diz que não chega lá pode sim, pode comer o Danone ali, 

né. 

PRES. ELEONORA BROILO: A gente não estraga os netos. 

VER. CALEBE COELHO: Então parabéns a todos os avós né que e parabéns também 

aos filhos que tratam os avós né, os pais, com respeito né. A gente sabe que nosso país 

também, aliás, em todo o mundo tem muitos casos em que os idosos não são bem tratados 

né, mas é importante tratar com dignidade todos os avós todos os idosos. Essa semana 

estarei visitando duas casas de acolhimento aos idosos né para cantar para eles e me sinto 

muito contente de estar com eles, porque o que eles gostam muito? É de conversar é de 

cantar de coisa simples né. E a vida está nas coisas simples né que é ter família junto quem 

tem toda a sua família é um privilégio né. Que Deus permita ter por muito tempo. Então 

gostaria de deixar registrado os meus parabéns aos avós né nesse dia tão importante, que 

vocês sejam muito felizes né e que a vida só lhes dê coisas boas. Muito obrigado. 

PRES. ELEONORA BROILO: Vereador Marcelo. 

VER. MARCELO BROILO: Obrigado, senhora presidente. Então nesse explicação nesse 

espaço de 2 minutos quero sim ser solidário e agradecer meu colega Felipe pela condução, 

já tinha sido também na reunião anterior, com os municípios na relação da Pedro 

Grendene, colega Amarante também que esteve presente; eu tinha a reunião em outro local 

ontem não pude comparecer. Ficou mais complicado né, mas avanços né, Amarante e 

Felipe, a gente vai alinhando; fora assim também no canteiro central, ali, e demais 

demandas também naquela reunião e ouvindo as pessoas. Isso é transparência, ouvir a 

comunidade. E não posso deixar de não referenciar a Fenakiwi, importante festa,  algo 

memorável, algo que fizemos bem acredito e com apreço o carinho da comunidade que lá 

compareceu em peso. Ficamos felizes já com a data divulgada para a próxima, 25ª, no dia 
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4 de julho de 2024. Importante um cenário assim, porque é trabalho é mais de um ano que 

a administração ficou envolvida na condução/nos ajustes, enfim, tudo que envolve e quem 

passou por ela sabe quanto é quanto que envolve. Então parabéns à comunidade de 

Farroupilha que esteve presente, a região, digo de outros Estados que lá estiveram. 

Leandro, também meus parabéns eu sabia que você chegava de manhã e ficava né. E falar, 

senhora presidente, também agradecer a todos os vereadores que lá estiveram no nosso 

setor/estande da Câmara de Vereadores, foi importante a nossa presença passava muitas 

pessoas por ali. Demandas também foram ouvidas e importante a gente participar 

ativamente. Então parabéns, senhora presidente, por essa oportunidade de ter a Câmara de 

Vereadores também presente na Fenakiwi. Parabéns a todos. 

PRES. ELEONORA BROILO: Mais alguém gostaria de fazer o uso da palavra? Não 

havendo mais solicitação de manifestações encerra-se o espaço de explicação pessoal. 

 

ESPAÇO DO PRESIDENTE 

 

PRES. ELEONORA BROILO: Esta presidente usará o espaço da presidência apenas 

para lembrar a todos os vereadores que dia 28, quinta-feira, nós teremos uma audiência 

pública né sobre o sossego em frente ao Hotel...  Como é que é o nome do hotel mesmo? 

Não me lembro. Bom, enfim, uma audiência que foi solicitada pelo próprio tenente-coronel 

Becker, pela promotoria. Nós estaremos então realizando essa audiência pública às 18 

horas de quinta-feira aqui; será feito aqui, certo. Quero contar com a presença de todos que 

puderem. Obrigado. Encerrado espaço da presidência. Nada mais a ser tratado nesta noite 

declaro encerrados os trabalhos da presente. Boa noite e obrigado a todos. 
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Vereadora presidente 

 

 

 

 

Tadeu Salib dos Santos 

Vereador 1º Secretário 

 

 

 

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


