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Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às 

10h15min, no Plenário Lígia Almeida, da Câmara de Vereadores de Bagé, o ve-

reador Carlos Adriano Silveira Carneiro, Presidente da Casa, após a verificação 

da existência de número legal pelo vereador Edimar Fagundes Cardoso, 1º Secre-

tário, deu por aberto os trabalhos da 40ª Sessão Ordinária, da 3ª Sessão Legislati-

va, da 17ª Legislatura. Estavam presentes os vereadores: pelo MDB: Elidiane 

Dias Neto Lobato e Júlio César Jardim; pelo PDT: Mário Augusto Lara Dias; 

pelo PL: Omar Soares Abdel Ghani; pelo Progressistas: Antenor Dutra Teixeira e 

Sonia Mara Gomes Leite; pelo PSB: Luis Alberto Gonçalves Silva; pelo PT: Lé-

lio Nunes Lopes Filho e Rafael da Silva Rodrigues; pelo PTB: Antônio Carlos 

Gomes Garcia, Graziane Lara Martins, Lia Rejane Soares Presa e Santo Geraldo 

Camacho; e pela REDE: Maria Beatriz Silveira de Souza. Inicialmente, houve a 

leitura da ata da Sessão anterior, que, após ter sido colocada em discussão e vota-

ção, foi aprovada. Na sequência, o Secretário procedeu à leitura do EXPEDIEN-

TE EXTERNO: protocolos: 2951, 2952, 2980 e 2988/19. A seguir, foi aberta a 

PALAVRA NO EXPEDIENTE, ocasião em que fez seu uso o Vereador Luis 

Alberto Silva. Logo após, a Sessão foi suspensa para a realização de Sessão Es-

pecial, com a finalidade de receber e ouvir o Prefeito de Bagé, Divaldo Vieira 

Lara, sobre a implantação de escolas cívico-militares em Bagé, ocasião em que o 

Prefeito solicitou a transcrição, na íntegra, do seu pronunciamento, bem como 

dos vereadores sobre o referido tema: “Bom dia senhores e senhoras, bom dia 

telespectadores da TV Câmara, bom dia ao Presidente da Câmara de Bagé, Car-

los Adriano Carneiro, aos membros da Mesa Diretora desta Casa e também aos 

funcionários do Poder Legislativo, que tenho longa amizade, história de convívio 

e relação nos últimos 25 anos da minha vida. Ao cumprimentá-lo, estendo meus 

cumprimentos a todos os amigos em que convivi nestes 25 anos nos mandatos 

dos meus irmãos, Luis Augusto Lara em 1992 e o mandato da minha irmã Adria-

na Lara no ano de 2001, e ao longo dos 2 mandatos em que fui vereador do Poder 

Legislativo em Bagé, e tendo a honra de ser Presidente desta Casa e ter deixado a 

contribuição na elevação do trabalho do Poder Legislativo, do valor que tem este 

Parlamento em sua cidade, e na importância que ele tem no dia a dia na vida dos 

munícipes. É importante sempre destacar, que um Município forte, atuante, um 



município que quer se desenvolver, precisa reconhecer, precisa valorizar e traba-

lhar em sintonia com o Poder Legislativo da cidade. Neste Parlamento há repre-

sentação de todos os setores, de toda a sociedade bageense. Então faço este justo 

reconhecimento aos parlamentares de Bagé, sendo eles da base do Governo ou da 

oposição. Há necessidade de que o Parlamento seja uma Casa de discussões, que 

permite o bom debate e o encaminhamento principalmente daquilo que é de inte-

resse público. Isto sim, deveria nortear o mandato de todos os vereadores, e que 

ao fim, tenhamos em nossos corações, e que nosso objetivo seja atender a de-

manda, os sonhos e as metas que a cidade e a nossa população tanto almejam. 

Reconhecendo, então, a todas as Bancadas e o respeito a todo o Parlamento, que-

ro aqui estender meus cumprimentos a nossa equipe de governo, homens, mulhe-

res, extremamente dedicados no sue dia a dia, que fazem de seu trabalho, algo 

exemplar, de excelência de pura dedicação e amor. Os senhores e senhoras po-

dem ter certeza absoluta, senhores vereadores, Bagé conta com um time de go-

verno e de cidade, altamente qualificado e diferenciado. Temos excelentes funci-

onários públicos. Temos funcionários públicos que não enxergam o tamanho do 

problema, batem meta, vencem obstáculos, superam dificuldades, e digo isso 

porque convivo diariamente com estes valorosos funcionários públicos. Há quem 

diga, que no cesto exista uma laranja que não representa a qualidade de toda a 

colheita. Isso existe. Eu não seria justo se dissesse que os valorosos são 100 por 

cento, mas o time que a Prefeitura tem, se aproxima muito disso. A equipe que a 

Secretaria de Educação e as demais Secretarias que compõem nosso escalão do 

governo, realmente são um time muito próximo à excelência, movidos a supera-

ção. Eu falava em outro evento ocorrido no Palacete Pedro Osório, na posse do 

Delegado Regional, mesmo com a grave situação dos prédios e equipamentos da 

nossa cidade, nossas escolas, mesmo com toda esta desestruturação, em todos os 

setores, desde o setor operacional ou até mesmo técnico, mesmo com os milhões 

em dívidas que foram deixadas, não ao Prefeito ou a esta equipe, mas aos bagee-

nses para pagar a conta, mesmo com todas estas dificuldades, nós superamos, 

transformamos o obstáculo em meta. Vencemos, nos equipamos, reconhecemos 

os bons, os sábios, os educados. Isto fez com que a Prefeitura de Bagé crescesse 

no Rio Grande do Sul, dito por grandes empresários que vem se instalando na 

cidade, no total já de 25 empresas. A cidade cresce, se desenvolve, mostra a sua 

força e a sua capacidade, e podem escrever as palavras que em breve ouviremos 

do Vice-Presidente da República, que aqui estará recebendo um Título muito jus-

tíssimo que o vereador Antenor Teixeira propôs e o senhor Presidente aprovou, 

esta é a região mais próxima do RS. Nós não somos o fim do país, nós somos o 

início deste grande país. Estamos no inicio do Brasil, não no fim. Aqui começa o 

Brasil, e se alguém duvidar disto, procure a história deste Município, procure a 

história destes homens, destas mulheres que, ao longo destes 208 anos, os senho-



res não pertencem a qualquer município, pertencem a Bagé, um município que 

conta a história do RS, que conta a história deste país, e aqui, continuamos tendo 

homens e mulheres como o exemplo deste Plenário Lígia Almeida, primeira mu-

lher Parlamentar da história, que fez historia no município. Continuamos tendo 

muitas mulheres que escrevem a história deste município todos os dias. Algumas 

no anonimato, silenciosamente, mas com trabalho, com solidariedade, com com-

paixão, fazem este município ser diferente na história do RS. Dito isso, senhor 

Presidente, faço o devido reconhecimento, aos 208 anos desta cidade. Vejo al-

gumas pessoas, e cabe a nós sociedade, este Parlamento, provocar reflexão. Cabe 

a nós, olharmos os painéis da história deste município, e reconhecermos que este 

é um município diferenciado na historia do RS e no Brasil. Este reconhecimento 

é justo e necessário com a nossa cidade. Portanto, senhores e senhoras, continu-

em fazendo o melhor das suas funções, continuem se dedicando ao máximo, su-

perando as dificuldades do dia a dia, superando os obstáculos, acreditando como 

nós acreditamos no primeiro dia de governo, que esta cidade voltaria a ter vôos, e 

lá, quando nem aeroporto significado nós tínhamos, eu pedi à equipe de Comuni-

cação do Governo, pedi, coloca neste logotipo um avião, porque nós vamos voar 

para o RS e para o Brasil, e Bagé vai voar para o mundo. Coloca o avião aqui, 

porque nós vamos realizar isso. As passagens começam a ser vendidas no mês 

que se homenageia o Vice-Presidente da República, e os vôos começam em se-

tembro, e aqui, os senhores e as senhoras poderão olhar para os céus e enxergar 

os aviões da Azul, que até o final do ano estarão cruzando os céus de Bagé, ou 

levar sua família para tomar um chimarrão, num final de tarde, em um fim de 

semana, no aeroporto e poder acompanhar a chegada e a partida dos bageenses. 

Isto pra nós era muito importante, porque Bagé merece, Bagé sonhou com este 

momento por muitos e muitos anos, não só pelos transportes dos bajeenses, não 

só pela necessidade de termos aqui um outro meio de locomoção, não só pela 

agilidade, pela possibilidade de poder pegar uma pessoa enferma, colocá-la em 

um voo as 06:45 e estar em Porto Alegre até as 08:15, não só por isso, mas por-

que diversos empresários do Estado e do Brasil, usarão este avião para visitar 

nossa cidade, fazerem negócios, se instalarem aqui, desenvolverem seus negócios 

aqui. O que vem pela frente na nossa cidade, chama-se progresso, e aqueles que 

duvidam disso, abram os indicadores oficiais desta cidade. A direita, temos uma 

grande parte da equipe que transformou o melhor IDEB dos últimos 10 anos. Pe-

ço uma salva de palmas a vocês. Em nome da Secretária Adriana Lara, e deste 

time, nós tivemos o melhor IDEB dos últimos 10 anos. Gosto de fazer uma refe-

rência ao cidadão inteligente, uma referência aos homens, aos parlamentares ho-

mens e mulheres desta Casa, dotados não do conteúdo cego-ideológico, mas do 

mínimo de reflexão e inteligência. Os equipamentos técnicos universitários são 

muito importantes pra nossa cidade, são fundamentais para o município. preci-



samos dos bajeenses lá da classe baixa, da classe média, do filho do amigo da 

Stand, do filho do amigo do Castro Alves, do filho do amigo do Ivo Ferronato, da 

amiga lá da Vila Gaúcha, dentro das universidades. É isso que nós precisamos. O 

discurso de ter mais universidades, mais Escolas Técnicas, deve estar conciliado 

com o trabalho destas mulheres e destes homens, que investem desde a educação 

infantil, até o ensino Fundamental passando pelo Médio. Se nós não fizermos 

isso, nós não ocuparemos as vagas que de direito devem ser ocupadas pelos jo-

vens de Bagé. Então sim, eu valorizo muito nossos equipamentos universitários e 

técnicos, mas valorizo ainda mais, colocar os jovens da família mais humilde, 

mais simples, dar a ele condições para que ele possa entrar em uma destas vagas, 

e isto se faz com Educação Infantil, com Educação Fundamental, combatendo o 

déficit de aprendizagem. Isto não se faz com discurso de equipamentos universi-

tários, porque é muito fácil você criar isso, e o pai e a mãe que colocou um filho 

em um cursinho, que tem uma condição melhor, que o filho não precisa trabalhar, 

que a filha não precisa se sustentar, este coloca o filho no equipamento público 

federal. E aquele do Ivo Ferronato, aquele lá do Habitar Brasil, onde se conhece a 

realidade, ele estuda na escola na período da manhã, e tem que ajudar a família 

na parte da tarde. Aquele que tem que sair catando latinha pra ajudar na janta a 

noite. Este menino que não tem a meia pra colocar no pé, este que não tem o cal-

çado pra ir pra escola, este deve ser o alvo de todos nós, pelo bem da segurança 

pública, pelo bem do progresso e do desenvolvimento desta cidade, este deve ser 

o nosso alvo, o nosso objetivo, colocá-lo dentro da universidade. E aí, professor 

César, é que vem o trabalho da educação infantil, aí é que vem o trabalho na edu-

cação do Ensino Fundamental, é aí que vem o trabalho do nosso Ensino Médio, é 

aí que vem esta articulação e esta relação que deve acontecer entre os poderes, e 

entre as responsabilidades que todos nós temos com o Governo Municipal, Go-

verno Estadual, Governo Federal, de entendermos que a educação é uma roda só, 

um movimento só. Por isso, você não alinha educação com conteúdo pedagógico 

ou ideológico, você alinha a educação com conteúdo pedagógico, porque este 

tem uma fala universal. Este se comunica entre os três poderes, o conteúdo peda-

gógico. E neste sentido, é que na manhã de hoje a Prefeitura Municipal de Bagé, 

junto com o parlamento da sua cidade, com a equipe da Secretaria de Educação, 

apresenta a seguinte carga de proposta de lei. Quero saudar aqui meu amigo, ve-

reador Rafael Fuca, desejando-lhe pronta recuperação. parabéns, vereador, pelo 

seu trabalho. O Projeto de Lei 092/2019, que altera os relatórios de programas de 

ações do Plano Plurianual de 2018 a 2021, o PL 093/19 que altera os anexos de 

metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício 2019, PL 094/19 fica o 

Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial adicional no valor de R$ 

140.000,00, também com a responsabilidade da Escola Cívico-Militar, PL 095/19 

que institui no Municipio de Bagé Escolas Cívico-Militar, PL 096/19 que autori-



za o Poder Executivo a contratar instrutor de aluno cívio-militar para desempe-

nhar funções no Programa Cívico-Militar da Secretaria Municipal de Educação, 

em caráter temporário. Estas são as propostas que foram objetos de um trabalho 

exaustivo por parte da equipe da Secretaria Municipal de Educação, por parte da 

Procuradoria Jurídica, através da Drª Cátia e toda a sua equipe e por parte do Go-

verno Municipal. Senhores e senhoras, em janeiro de 2019, estivemos reunidos 

com o Vice-Presidente da República em seu gabinete em Brasília, e naquela oca-

sião, pedimos uma Escola Militar para o município, e a resposta do Vice-

Presidente, que tem muito amor, dedicação e carinho para com esta terra foi: 

“Prefeito, é possível, mas vai demorar muito porque tem que construir prédio, 

aprovar os recursos, construir projetos. Prefeito, crie a Escola Cívico-Militar, esta 

escola vai dar um resultado extraordinário para Bagé.” Nós voltamos para Bagé, 

motivados com este assunto, lançamos a pesquisa para os bajeenses e o apoio foi 

de 99%. Na visita do Vice-Presidente da República, poderemos dizer a ele, que 

Bagé será a primeira cidade do país a implementar, não uma, mas duas Escolas 

Cívico-Militares. A primeira cidade do país, feito com trabalho de pesquisa, feito 

com um trabalho de muita dedicação. A nossa equipe foi a Santa Maria ver como 

é a Escola Militar, foram a Brasília conhecer a Escola Militar de lá, juntaram to-

das as informações que tinham, no país como estatutos, conteúdo pedagógico, 

pontos positivos, análise do trabalho e copilares estes trabalhos de lei, que permi-

tem toda a observância legal e pedagógica do instrumento que será único do Bra-

sil, o primeiro e único no Brasil até este momento. certamente, muitas outras es-

colas Cívico-Militares acontecerão no país para o bem desta Nação, mas Bagé, 

levantará aquilo que durante a sua história, de mais de 200 anos, sempre o fez, 

que foi ter o protagonismo histórico de ações que beneficiam diretamente a soci-

edade. Escrevam e guardem isso no Poder Legislativo, que nós teremos como 

referência e educação de Bagé antes e depois das Escolas Cívicos Militares. Isto 

será uma referencia histórica para o município. E todo este trabalho, realizado 

com muita dedicação, pela Secretária Adriana Lara, que, no primeiro momento, 

apenas cumpriu ordens. Secretária, nós vamos implementar e ela não compreen-

dia bem como era, e perguntava como seria e que iria pesquisar a respeito. Entrou 

no assunto, levando sua equipe. Trouxe o COM, o Conselho Municipal de Edu-

cação, foi trazendo sua equipe, foi se evolvendo e foi se apaixonando por este 

tema, que se transformou nesta realidade. Eu quero apresentar os slides para os 

senhores, um escopo do que é a Escola Cívico-Militar e da sua estrutura. Vejam 

bem: os Projetos da Escola Cívico-Militar, São Pedro e Castro Alves, passam a 

se tornar Escolas Referências no município. Estas escolas receberão e terão cap-

tação de recursos permanentes via Governo Federal. Portanto, o Castro Alves, vai 

ter que ter uma evolução na sua estrutura, ano a ano. Vai ter quadra, vai ter praça, 

vai ter o fechamento daquela rua, ligando a quadra à escola, terá uma ampliação 



da sua estrutura e nos próximos anos, serão incalculados em termos de desenvol-

vimento e progresso para aquela escola. Asfaltamento em torno, a qualificação. 

Gostaria de apresentar aos senhores um escopo desta Escola Cívivo-Militar, 

apresentadas nas Propostas de Lei: alunos da rede municipal. Total: 13 mil alu-

nos; conquistas da educação: a melhor IDEB em 10 anos, uniformes escolares 

para a educação de jovens e adultos. Esta educação era trabalhada de forma sec-

tarizada, descriminada no município. Os jovens e adultos, Antenor Teixeira, al-

guns com barba branca como a tua, tem a possibilidade de colocar um uniforme, 

tem a oportunidade de ser tratados de forma digna, carinhosa e respeitosa, inclu-

sive com as suas formaturas. 28 escolas reformadas em 2 anos e 6 meses. As nos-

sas crianças incentivadas e motivadas a escrever livros. A porta da evolução de 

uma sociedade inteligente chamas-se literatura. Incentivar e descobrir o  poten-

cial daquele jovem, abrir seus horizontes. Nós não queremos paternalisar famí-

lias, não queremos paternalisar jovens, crianças e adolescentes. Nós não quere-

mos doutrinar, queremos ensiná-los a desenvolver suas capacidades e suas inteli-

gências. Isto é o que faz uma sociedade diferencia. É por isso, que eles escrevem 

livros todo o ano. Por isso, 94 alunos foram convidados a ir a Feira do Livro e 

deram autógrafo em Porto Alegre, e na oportunidade, fizeram um passeio e visi-

taram o Estádio Beira Rio. Ano passado, nossas crianças homenagearam os nos-

sos compositores e escritores, músicos, e gravaram um CD: Bagé em Cantos. 

Este ano é o Bagé em Tela, que será uma homenagem aos nossos artistas plásti-

cos do município. A educação de Bagé já ganhou prêmio, através do Prêmio Pre-

feito Empreendedor, construímos em Bagé, e ontem passando em frente ao Cen-

tro Melanie Granier, os senhores e senhoras que hoje estão aqui, tem noção que 

vocês criaram o maior Centro de Educação Infantil da Região da Campanha? 

Meu Deus! O que é isso? Não é pouca coisa. Não perde nada, inclusive posso 

dizer aos senhores, é melhor que muita escola particular. Criamos a Escola Polo 

para surdos. Temos uma política de inclusão diferenciada na educação na nossa 

cidade. Aqui está o nosso Brasão, vereador Antenor Teixeira: Escola Cívico-

Militar de Bagé. Únicas cidades do país onde serão implantadas duas Escolas 

Cívicos Militares: João Severiano da Fonseca no Bairro Castro Alves e São Pe-

dro, no Bairro Getúlio Vargas. Algumas pessoas me perguntam: mas por que o 

Castro Alves? Não é apenas pela minha origem, senhores, não é por ter nascido e 

ter sido criado naquele bairro, mas estamos falando dos bairros de maior droga-

dição. Maior problema de drogadição no município os dados estatísticos da inte-

ligência da Polícia Civil da Brigada as ocorrências as prisões as referências apon-

tam como um dos bairros de maior índice tradição vamos falando do habitar Bra-

sil estamos falando do Castro Alves não estamos falando do Ivo Ferronato a mai-

or drogadição é do bairro Castro Alves infelizmente e eu creio que escola cívico-

militar vai mudar essa realidade vai reverter que não é 14 de ontem de um ano 



atrás ou dois últimos 20 anos 5 anos que em breve iremos apresentar os contratos 

emergenciais de expansão e ambas as unidades essas unidades serão respondidas 

com projetos complementares por exemplo São Pedro ter a piscina térmica ter a 

estrutura o São Pedro é uma escola que não é funcional chega de puxadinhos va-

mos criar uma escola padrão projeto arquitetônico padrão com projetos comple-

mentares que breve iremos apresentar minuta essa primeira proposta de expansão 

onde vamos captar os recursos para a ampliação destas duas unidades. Estrutura 

direção da rede municipal professores efetivos instrutores militares da reserva 

informação pedagógica regido por Edital a formação ingresso nas escolas cívico-

militares edital será publicado pela secretaria de educação com período de inscri-

ção e sorteio público ao final do assim será a forma de ingresso. Os uniformes 

são camisetas da escola calça jeans e onde vem a boina e todos os demais equi-

pamentos de escola cívico-militar diferenciado uniformes da rede uniforme para 

educação física o básico do município inverno e verão mudanças meninos cabelo 

curto meninas cabelo médio ou longo preso com penteado rabo de cavalo trança 

ou coque pintura de rosto sombras e batons apenas com cores claras e suaves 

aqui eu quero responder uma questão que passou na audiência mas a mãe quer 

colocar um batom roxo na filha o pai quer deixar o filho cabeludo não tem pro-

blema nenhum você coloca seus filhos em outra escola. Na escola cívico-militar 

é assim, se você não quer nesse patrão você colocar um batom roxo verde ama-

relo só que seu filho terá que estudar em uma outra escola. As regras não se 

adaptam ao aluno, é o aluno que se adapta às regras. Isso surgiu na última audi-

ência. Coberturas que não são autorizadas exemplo bonés chapéus capuz toucas. 

A saídas das escolas em filas organizadas pelos instrutores, na escola tem um 

horário diferenciado, portanto, ampliado: entrada 7:30 diariamente a formatura 

todas as segundas-feiras com hino fechamento das Bandeiras. Sônia Leite, o hino 

a Bagé que tu tanto queria ver os três hinos e as três bandeiras sendo para honra e 

o reconhecimento do nosso culto da nossa televisão saída meio-dia 30 diferente 

das outras escolas militar comportamento dos alunos será acompanhado registra-

do pelos instrutores através da ficha disciplinar individual cada aluno da escola 

uma ficha disciplinar individual um quadro de pontuação poderá ser acrescido ou 

reduzido em caso de faltas por meio de simples medidas educativas. O grau de 

pontuação é cumulativo para o ano seguinte. Todo o aluno entra com uma nota e 

vai todo o mês tendo a evolução desta nota. Quando houver uma falta quando 

cometer algo que esteja em desacordo com o conteúdo Escola Militar ele perde 

nota 7 ele convidado a se retirar da escola sua família e vai para a média 7, se 

esta baixa para 5 é convidado a comparecer em outra escola não mais a Escola 

Militar. Ele terá uma  pontuação 7 podendo chegar a 10. recompensa da sua nota 

e seu comportamento e sua atuação dentro da escola cívico-militar as escolas cí-

vico-militares entende a educação como um processo permanente e integral fun-



damentando o compromisso de oferecer ao educando oportunidade de aprendiza-

do com autonomia dinamismo criatividade, criticidade e competência valores da 

democracia a respeito da responsabilidade civil são elementos importantes para a 

aquisição de conhecimentos educação qualificada e participativa que promova a 

socialização e a garantia dos direitos fundamentais da Cidadania E assim encer-

ramos a apresentação da Escola cívico-militar  e seu conteúdo. Vereador Presi-

dente feita fala pelo Prefeito Municipal de Bagé Divaldo Lara gostaria de abrir a 

palavra aos vereadores para perguntas e considerações. Primeiro vereador inscri-

to, vereador Rafael Rodrigues: Presidente primeiramente quero dar um bom dia 

ao Senhor o Prefeito Municipal da nossa cidade cumprimentar todos os seus ser-

vidores da nossa querida prefeitura não poderia deixar passar em branco e regis-

trar aqui através do meu mandato importante quero parabenizar o senhor pela sua 

atitude dirigir até este Parlamento fazer uma brilhante explanação  este grande 

projeto e eu um dia como Vereador e representante do Povo trabalho diretamente 

nos bairros de Periferia da nossa cidade e fico bastante feliz em saber da sua luta 

da forma como o senhor vem conduzindo seu trabalho como nosso representante 

da cidade como prefeito indo até Porto Alegre Brasília buscando avanços para os 

bairros da nossa cidade isso é importante fazer esse registro, porque quando o 

senhor fala da droga de nossos bairros nos índices é que o Senhor tem conheci-

mento e esquerda presidente Nós temos muitos amigos que infelizmente se per-

deram história de vida pessoas que já morreram pessoas que estão presas pessoas 

que estão no crack. Isso é muito triste só para nós como para os familiares dessas 

pessoas, e com este projeto, foi dado o pontapé inicial em duas escolas. Fico feliz 

que terá este trabalho nos bairros e tenho certeza que será um sucesso. Não pode-

ria deixar de agradecer ao senhor por fazer uma exclamação e se colocar à dispo-

sição de cada vereador, do governo ou da oposição, para sanar todas as dúvidas. 

Isso é muito importante Tenho certeza que na Sessão Extraordinária terá o aval 

de todos vereadores. Vereadora Sonia Leite: Obrigada presidente é público e no-

tório sem medo de errar não devo nada ao senhor nem o senhor a essa vereadora 

de que eu aplaudo as suas ações porque elas em sua totalidade são todas voltadas 

à comunidade, àquelas pessoas que mais precisam e quando o senhor falou das 

20 tantas empresas que vieram para Bagé o senhor está vendo emprego o cresci-

mento da nossa Bagé, o orgulho de ser bageense. Eu conversava aqui com o ve-

reador Antenor, o quanto nós queremos que a nossa Bagé seja o que ela está sen-

do. É lógico que o senhor não tem uma varinha de condão para fazer tudo que o 

senhor sonha, mas eu tenho certeza que aquilo que a gente sonha e busca a gente 

consegue sonhar muito alto para realizar aquilo que queremos. A nossa região é 

rica o senhor está levando Bagé ao Brasil, porque quando o senhor disse que o 

primeiro município do país a receber escolas cívico-militares eu não gostaria de 

aplaudir sentada gostaria de aplaudir em pé. Porque eu fui criada em uma escola 



que não era militar mais uma escola que me deu a base, que me ensinou a ética 

moral e valores e que eu para tirar o casaco pedir licença ao professor onde nós 

cantávamos o hino, onde tínhamos liberdade. Imagina hoje que os professores 

estão apanhando em sala de aula. Eu sou professora por vocação, e sempre tive o 

respeito dos meus alunos porque eu também os respeitava. Tem que voltar este 

respeito, pois ele está perdido no espaço. Que bom prefeito, que bom mesmo. Eu 

quero ter a certeza que este Projeto vai ser aprovado, com a aprovação de todos. 

Creio que ninguém poderá ser contra algo que vem beneficiar jovens e crianças 

que precisam aprender Que coisa linda conseguimos com o Pastor Edemar que 

foi Presidente da Câmara, que todos virassem para o público na hora da execução 

do hino. Toda vez que isso acontece eu me arrepio emocionada não tem medo de 

dizer porque nós temos que cantar o hino e saber o hino eu vou ficar mais feliz 

quando todos que estiverem na mesa cantem como nós cantamos o hino. Aplau-

sos. Vereador Saliba: bom dia Senhor presidente Vereador Carlos Adriano Se-

nhor Prefeito Divaldo Lara demais integrantes da mesa colegas vereadores que 

nos acompanha é um momento muito especial certamente para nossa cidade se-

nhores vereadores e aqueles que estão acompanhando nossa fala neste momento. 

A Escola Militar importância que isso tem na vida de muitos jovens na formação 

da vida de cada um e neste momento do Senhor Prefeito que a gente vê a condi-

ção de morador de vila e senhor com muito orgulho na Vila Gaúcha, minha vila, 

morador de Vila de bairro da nossa cidade como a maioria dos vereadores nesta 

casa tem hoje oportunidade de representar nossa população Eu tenho tanto orgu-

lho de ter meus filhos todos eles dois um deles já passou por escola do município 

os outros estão em escolas como é o caso do João Gabriel e do Miguel que está 

ali na escolinha da Tupi com cinco aninhos fico muito, estou  feliz com o apren-

dizado que ele está tendo a gente sabe do trabalho do carinho que temos com as 

nossas escolas e por todos aqueles que fazem partir e quando se fala na escola 

militar com certeza é um sonho para nossa cidade o senhor pode ter certeza que a 

cidade de Bagé lhe é grata por esta luta por este empenho de que em breve nós 

teríamos não uma, mas duas escolas cívico-militares ajudando a crescer cada um 

destes jovens a serem alguém na vida com certeza com muito respeito com muito 

carinho por todos os familiares e por todos os amigos parabéns para prefeito. Ve-

reador Antenor Teixeira: bom dia senhor Prefeito, uns dos momentos mais mar-

cantes na história de Bagé, foi quando entre nesta Casa em 1985/86, senhor pare-

ce um filme de retorno àquela época, senhor Prefeito, quando, uma lei de nossa 

autoria aonde que determine a hora cívica na entrada das escolas de menor a 

maior que é o cantar o hino do seu país, com toda a emoção, para mim é um mo-

mento fundamental e vossa excelência coloca com muita propriedade, uma vez 

que temos escolas espetaculares no município de Bagé que não serão militares, e 

as pessoas acusam que estamos militarizando os alunos. Existem umas críticas 



infundadas que a gente vê no dia a dia e na rede, um absurdo que as pessoas não 

têm conhecimento do que de fato vai proporcionar o município de Bagé. As críti-

cas são totalmente absurdas, senhor Prefeito,  as pessoas que com certeza inteli-

gência muito retardada e que não conseguem enxergar um futuro pela frente e 

aqueles entender como interesse para o município de Bagé e não entendem que o 

fato de nós querermos fazer um carinho vice-presidente da República, já que sua 

mãe é nascida aqui. Então, Prefeito, nós vamos conversar outro assunto que nós 

vamos colocar em prática uma escola militar para os militares no sul do Brasil. 

Professores, futuros alunos nós vamos aprovar sem sombra de dúvida nesta Casa, 

a escola cívico-militar. É uma grande passo para Bagé, para o Estado e para o 

País, principalmente, e digo porque somos na carne, principalmente aos nossos  

filhos nossos netos nossas crianças aqueles bairros que mais necessitam, aquilo 

que falamos sobre o esporte, que tira a criança que não vai um futuro traficante 

ou usuário de droga. Com certeza bairro Castro Alves vai ter a nova ponte nova 

escola vai ter uma nova figura uma nova característica. Escola São Pedro Santa 

Tecla Getúlio Vargas, com certeza já começam a mudar e a caminhar no ritmo 

certo e correto. Em meu nome, agradeço a oportunidade. Vereador Júlio Jardim: 

obrigado Presidente, senhor Prefeito que aqui se faz presente com sua equipe, 

neste ato importantíssimo que acontece aqui hoje, e a disponibilidade que o Pre-

feito tem de vir aqui tirar todas as dúvidas dos vereadores, para aprovar um pro-

jeto importantíssimo. A gente que trabalha na nossa vida profissional tentando 

dar o enquadramento para o ser humano a gente vê a dificuldade que hoje é a 

nossa cidade o Brasil inteiro enfrenta na questão da educação. Bagé está tendo 

uma vanguarda, uma locomotiva para puxar uma transformação dentro da nossa 

metade sul. Eu fico muito feliz em saber que vamos ter umas duas escolas inici-

almente cívico-militares que vai ser um Marco muito forte na questão de educa-

ção. Eu que já fui sargento do exército e que conheço a situação. Gostaria de vol-

tar ao meu tempo de colégio para participar e ser um dos alunos destas Escolas, 

senhor Prefeito. Tenho certeza que muitos serão beneficiados, e penso que nossa 

cidade, hoje, tem que comemorar. Tenho certeza que esta Casa não irá se furtar e 

votar por unanimidade, este Projeto importantíssimo pra nossa cidade e para todo 

o Estado do RS. Vereador líder do governo vereador Graziane Lara. Bom dia 

Prefeito, servidores do municipio. Mais um avanço para nosso município, vindo 

ao encontro daquilo que as pessoas querem: ter qualidade com responsabilidade e 

sua secretária Adriana vem fazendo muito bem. E a prova está é a Escola Cívico 

Militar. Lá no bairro Castro Alves, o nosso diretor César apresenta um belo tra-

balho junto com seu corpo técnico e de professores e também do diretor Gustavo 

da Escola São Pedro que terá um avanço muito grande. Lembro quando Assu-

mimos o governo, chovia como se fosse na rua, Elton Trindade na escola  São 

Pedro eu estive lá e a rede elétrica da escola era uma cachoeira. Conseguimos 



muito esforço investimento de r$ 200.000 para reformar todo o telhado, e agora 

será contemplada com a escola cívica militar colocado pelo prefeito. Os pais que 

tiverem interesse que fiquem, mas tem que seguir as regras. Muitas escolas de 

qualidade no nosso município e ter a oportunidade de que não quiser colocar seu 

filho na escola cívico-militar colocar em outra. Então, mais um avanço para mim 

é um orgulho muito grande uma honra muito grande, desempenhar o papel de 

Líder do Governo aqui na casa Legislativa, com apoio dos meus colegas vereado-

res sempre pensando no melhor para cidade e a escola cívico-militar vem ao en-

contro do que os bageemses querem, e Bagé dando exemplo porque no Governo 

Federal, o projeto é de implementar 108 novas escolas militares escolas militares, 

e Bagé está saindo na frente como foi na saúde nos postos de saúde que secretá-

rio Mário- anunciou pessoal que acolhe nos postos de saúde também vai fazer 

isso. Que bom que Bagé está sendo noticia nacional e a gente poder trabalhar e 

dar um retorno para comunidade. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe e a todo 

nosso governo Prefeito Divaldo Lara. Vereadora Lia Rejane: bom dia Presidente, 

Prefeito e componentes da Mesa.  Com muita alegria de participar deste encon-

tro, senhor Prefeito, quando as pessoas querem ter qualidade com responsabilida-

de pelo progresso em todos os sentidos. Parabenizo aqui a sua secretária Adriana 

e a toda a equipe da Secretaria de Educação, fazendo a diferença na vida das pes-

soas e doa jovens. Esta implementação de duas Escolas Cívico-Militares, é algo 

de muita evolução e progresso, porque um Governo comprometido, só poderia 

apresentar Projetos desta forma.  Sei que o senhor, juntamente com sua equipe, 

fez um estudo e uma avaliação, a fim de contemplar estes dois bairros que terão 

estas escolas. Estas escolas serão importantes para a formação do cidadão. Disci-

plina, civismo e patriotismo. Só tenho a agradecer e parabenizar. Nosso governo 

tem trabalhado intensamente desta forma, não só na parte de educação, infra-

estrutura e saúde, que é o que os bajeenses esperam de um governo responsável, 

e que tenha este olhar cuidadoso com os bajeenses. E eu como vereadora deste 

Governo, o que muito me orgulha, fico em pé e aplaudo esta conquista para os 

bajeenses e para a nossa cidade. Muito obrigada, parabéns. Vereador Augusto 

Lara: cumprimento o senhor Presidente e o senhor Prefeito, que está conosco no 

dia de hoje. Prefeito, o senhor que foi um legislador nesta Casa, talvez o senhor 

tenha a mesma impressão que eu tenho, que um Projeto de Lei quando vem do 

Executivo para esta Casa, ele deixa de ser do Executivo e fica nas mãos do povo, 

através dos vereadores que representam aqui a comunidade, o povo. Quando vem 

para esta Casa, o Projeto pode ser aperfeiçoado, melhorado, modificado, porque 

está nas mãos do povo. Este Projeto a gente recebe com muita alegria, e eu son-

dei alguns vereadores, tanto da base do governo quanto da oposição, a respeito 

deste Projeto, e o que se vê é um apoio em massa, porque vem ao encontro daqui-

lo que nós tínhamos. O senhor bem sabe, porque procura nas suas falas, orienta-



ções para que as pessoas cuidem da cidade, e isso passa lá na Educação Infantil. 

Muitas vezes quem educa os adultos é a criança. Este é um trabalho fantástico 

que está sendo feito. Um trabalho que supera as escolas particulares. Quando se 

diagnosticou logo no início , se fez um check up quando assumimos o governo, 

que o IDEB de Bagé, por 10 anos estava abaixo do índice ideal, e se tomou ação 

rápida, mas uma ação que não foi isolada do Prefeito, da Secretária, mas uma 

ação que foi de todos vocês. Agrada. Vereador Lélio Lopes: Bom dia especial 

para pessoas que não acompanham a TV Câmara, tenho certeza que tudo aquilo 

que vai ao encontro da educação certamente vai ter o apoio e essa casa aí está 

ativa de todas as bancadas, ninguém vai se opor contrário aquilo que venha me-

lhorar a educação do nosso município. Eu quero Prefeito, dizer que esta escola 

cívico-militar, trabalha com civismo patriotismo a hierarquia da ordem unida 

para disciplina, e dizer também que despertar a consciência dos homens é o seu 

papel na sociedade. Tem que ser muito valorizado. Eu quero chegar daqui a 12 

anos e poder ter certeza que essas duas escolas são as escolas que, no município 

de Bagé estavam sendo esperadas. Parabéns prefeito, até agora vem dando certo, 

mas a partir de agora teremos mais ainda e eu tenho a seguinte questão prefeito: 

não sou contrário a valorização de quem vai trabalhar nesse projeto é isso aí que 

a partir do momento que uma um jovem conseguir ter essa mudança, você vai ter 

uma melhora de vida, um investimento que já se foi pago Mas a questão é que 

quando o senhor fala da valorização do quadro técnico da prefeitura dos Servido-

res, que é uma equipe qualificada e eu dou razão que é o fato da educação, pois 

quem trabalha nas escolas de educação infantil e Ensino Fundamental são profes-

sores que há muito tempo que eu digo que este profissional merece sim com cer-

teza, a valorização, e hoje eles recebem o piso Municipal, piso Nacional do ma-

gistério. Mas a questão é a seguinte: o senhor acha justo um instrutor que é da 

reserva, alguém que já recebe um salário considerável, receber R$ 2.500,00 reais 

para trabalhar 25 horas, enquanto um professor da rede Municipal recebe R$ 

1.278,00 ou seja, metade do valor e  receber metade do valor com pouca diferen-

ça de 5 horas com relação ao instrutor? Fica o meu questionamento, só para eu 

poder entender essa questão. Prefeito Divaldo Lara: Obrigado todos questiona-

mentos todos os vereadores que acharam nessa oportunidade de se manifestar 

tirando suas dúvidas, sugerindo, fazendo suas referências aos projetos que estão 

nesta casa. Os senhores todos poderão de forma minuciosa, fazer a leitura na prá-

tica legislativa, de análise de cada uma das propostas e o referencial com os seus 

votos, e creio realmente que numa votação unânime porque aqui existe uma pro-

posta muito bem fundamentada. Por exemplo não a característica de botar placa, 

mas a característica de fazer a obra, característica de trabalhar os assuntos com 

grande conteúdo técnico com grande fundamentação para que as soluções sejam 

soluções e propostas, não apenas de Governo, mas soluções de cidade. Temos 



que entender por exemplo e aqui o vereador Augusto referenciava muito bem 

disso, o Projeto de Lei quando sai do Executivo, não é mais do que o Executivo, 

é do Povo. Quando vem o poder legislativo em outras palavras, ele quer dizer o 

seguinte: não é mais uma proposta de governo, mas da cidade. Quanto deve rece-

ber enquanto recebe Vereador Antenor um militar na reserva que volta para atua-

ção, recebeu valor referenciado. O piso de 20 horas é de R$ 1.200 soma-se a isso 

a evolução da carreira dos Servidores por exemplo, apresente um professor que 

recebe apenas R$ 1.200 no município,  vai ter dificuldade disso pois todos os 

professores estão com o Vale Refeição com aumento significativo de valor. Este 

é o maior Vale dos últimos tempos, inclusive alguns diziam assim: não, mas au-

mentou agora. Bem, é preferível você aumentar agora dando 50% do Vale, do 

que você passar os últimos anos como passou a Prefeitura no governo passado 

dando 50 centavo de aumento, dando um real de aumento. Pergunta para os pro-

fessores como que eles estão hoje com o vale e se eles gostariam de receber o 

vale do governo passado? O Vale hoje é um vale digno. Finalizo informando que 

a nossa equipe técnica , senhora Carmen, vai ficar à disposição no setor jurídico, 

também a equipe da SMED e eu quero finalizando aqui a minha fala, dividir uma 

notícia agora de última hora para todos os senhores e senhoras tem certeza gosta-

ria.  Antes de dar notícia ao senhor Presidente, gostaria de solicitar que a sessão 

de hoje a votação desse projeto de lei pela importância pelo ato histórico, pudesse 

ser consignado em ata na sua íntegra para que, como falou o Vereador Antenor, é 

uma realização de décadas de sonho, de desejo, de vontade que isso acontecesse. 

É um momento, é o Marco. Não tinha Marco na história de Bagé, eu não tenho 

dúvida que auxílio o primeiro município no país a implementar essas duas esco-

las o primeiro no país nós vamos ter resultado extraordinário vamos virar refe-

rência ao Brasil porque pela qualidade dessa equipe Vocês não fazem nada pela 

metade vocês não fazem nada para maquiar nada para botar para baixo do tapete 

trabalho das médias Claro é transparente é de resultado contra os fatos não há 

argumentos contra os números os indicadores não há argumentos você tem que 

começar a procurar vírgulas porque a concordância do trabalho é muito forte isso 

você que se encontra isso converge no mesmo sentido nunca se teve uma evolu-

ção tão grande na educação do município. A Carmem está me dizendo aqui, que 

nós aumentamos quatro pontos no índice de aprovação geral em 2018 quatro 

pontos histórico não há como questionários você pode achar outros problemas 

você pode ficar por exemplo tá faltando salsicha na escola e tá mesmo não com 

problema sério de salsicha porque terminamos com a salsicha na merenda das 

Crianças agora comi carne salsicha adianta você ter grande que é feito o serviço 

salsicha Pergunta para o pai para mãe dos gestores públicos se eles davam salsi-

cha para os seus filhos Prefeito serviço salsicha duas vezes por semana para o 

filho dele .Não servia não é? Nas escolas de qualidade é um padrão diferenciado 



Com muito sacrifício com recursos e investimentos dos pacientes dos impostos 

dos bastões está aqui revertendo as melhorias para a população e a notícia que eu 

gostaria para fechar a manha de hoje e me despedir dessa casa qual tem um gran-

de carinho por vocação são parlamentar por ocasião o corpo as decisões do exe-

cutivo do município mas Deus pode ter certeza meu coração está nesse pagamen-

to está nesta casa momentos que foram únicos a honra de usar esta Tribuna e o 

que falta as casas legislativas que horas é União entre os próprios parlamentares a 

união em defesa da casa Legislativa conscientizar a população da importância do 

Parlamento poucas pessoas sabem o quanto vocês trazem soluções e recursos 

para a cidade julgam empresa julgam sem a mínima consciência da importância 

do trabalho do Parlamento poucas pessoas nessa própria casa levantando-se na 

Tribuna para defender o próprio Parlamento defendesse assim, com muito sacri-

fício, defendem um outro só da compreensão do parlamentar, que tem o dever de 

defender a sua casa pela importância e pela relevância que ele tem. Que todos os 

parlamentares estejam corretos e certos das suas atitudes o tempo todo, mas eu 

duvido alguém que seja com má vontade duvido que isso aconteça em qualquer 

pagamento de qualquer município é necessário Presidente a valorização do Par-

lamento a valorização dos funcionários desta casa e daqueles que fazem esse po-

der importante, participativo, resolutivo. O Parlamento em Bagé hoje é dotado de 

uma grande qualificação e essa qualificação Vereador Augusto, eu meço pelo 

interesse público. Há pessoas que fazem questão de julgar o parlamentar por ele 

não ter curso superior o parlamentar já foi julgado já foi avaliado muitos não ti-

veram a coragem de passar e falam dos parlamentares que não tiveram no a dia e 

a coragem de botar a sua cara numa disputa eleitoral para defender os interesses 

da sua cidade, falar do parlamentar é fácil, difícil é você vir para cá e tomar atitu-

de de posição certa ou errada uma atitude tomar posição por isso é inadmissível 

todo e qualquer tipo de agressão, Vereador Julho com os parlamentares desta Ca-

sa, claro que o cidadão cabe questionar a conduta cabe questionar a decisão cabe 

cobrar postura respeitando a história a importância desse poder para a sociedade 

o fim a primeira das duas grandes notícias para Cidade é que está confirmado e o 

dia 20 de setembro histórica para esse país para esse estado município que cultiva 

as fortes tradições que mantêm vivas fortes tradições nós teremos o primeiro voo 

da Gol começando às 6:45 da manhã 20 de Setembro antes dos Senhores enxer-

gar cavalaria os gaúchos e gaúchas os senhores enxergar o pouso às 6:45 da ma-

nhã município e a saída logo em seguida em direção a Porto Alegre Então essa é 

a primeira das duas grandes notícias notícia procuradoria jurídica do município 

de Bagé senhor presidente nesta casa e disse que deixasse uma cópia a cada vere-

ador quando o procurador é a equipe da procuradoria jurídica liderado pelo Dr. 

Heitor Goulart tem certeza que representa os grandes advogados os grandes juris-

tas desse município, conseguiu resgatar e escriturar as terras da barragem de vol-



ta para nós, quando conseguimos isso eu entendi que era uma das Vitórias mais 

extraordinárias, resgatamos um patrimônio nosso pago por nós, Todos os gover-

nos tinham essa como principal conquista a final 140 hectares, milhões, aí o mu-

nicípio, devido às dívidas e prestação de contas, leva os convênios do passado. 

Temos a CNT Certidão Negativa de Débitos a principal certidão do município. 

Isso impede de receber os recursos e executar as obras na cidade temos que ven-

cer cinco liminares Federais. 5. Vereador Chico, o senhor sabe muito bem que 

pois é do ramo do Judiciário, então  conhece 5 liminares. Vencemos a primeira 

vencemos a segunda, vencemos a terceira temos a quarto e vencemos a quinta. 

Tiramos o nome de Bagé, que estava suja em todos os cadastros nacionais e lim-

pamos o nome de Bagé com cinco liminares. E aí tinha algumas pessoas que co-

memoravam isso dizendo: mas agora não vão terminar as obras pois sem a certi-

dão não entra recurso. Então eu digo: para cada pessimista existem no mínimo 

dois otimistas. Nós limpamos e não paramos as obras, seguimos tocando. Então 

essa é a grande Vitória jurídica.  E ontem eu recebo no gabinete do Procurador 

Heitor a Sayonara e o secretário Nael. Eu não entendi o que era aquela festa na 

sala que não tem sede ali meu gabinete, não compreendia e comemorava e per-

guntei qual era o motivo da festa? O motivo está aqui nas minhas mãos boletim 

179 de 2019 edital de intimações diário eletrônico Tribunal de Contas do Estado 

do Rio Grande do Sul nos termos do regimento interno da resolução 932 de 2012 

deste Tribunal de Contas o responsável ou interessado abaixo relacionado fica 

intimado da decisão proferida no respectivo processo observado o prazo nela as-

sinalado prazo de 5 dias relator Conselheiro Estilac Xavier, processo 82840-200 

paca 18 18.2 inspeção e especial inspeção 2017 aquela do lixo senhores, alguns 

vieram e disseram que tá tudo errado no lixo no processo que eles fizeram com 

lixo pessoa especial 2017/2019 Prefeitura Municipal de Bagé intimado Divaldo 

Vieira Lara Prefeito data da decisão 22 do sete de 2019 pode deixar uma cópia 

Vereador senão já deixaram aqui já Diante do exposto decido as medidas a medi-

da cautelar concedida em relação edital 006 de 2019 peça 2110-3741 o responsá-

vel é interessado que assim desejar poderá preenchidos os requisitos legais apli-

cáveis a matéria solicitar a atuação do defensor público para representar os pro-

cessos da Defensoria Pública designado para atuar junto ao Tribunal de Contas 

do Estado do Rio Grande do Sul pelos contatos sociais e a medida cautelar contra 

o município é a maior vitória da história deste município dentro do Tribunal de 

Contas do Estado do Rio Grande do Sul daqui 12 horas escrito para que os se-

nhores possam anexar nas rodas de conversa prefeitura na história que conseguiu 

uma medida de revogar uma cautelar concedida pelo Tribunal de Contas dentro 

do próprio Tribunal de Contas Todos que sofreram muito com isso. Tenho certe-

za que as palavras do Heitor que eu vou repetir aqui senhor presidente na manhã 

de hoje prefeito, anos de vida profissional onde já passei pela controladoria-geral 



da União ou já fui secretário de estado hoje já foi procurador do estado onde já 

foi presidente de fundação, estou entregando a maior vitória jurídica da minha 

vida. Vitória de Bagé dos homens e das mulheres de bem. Eu estive na rádio na 

parte da manhã primeira hora, onde por 40 minutos abordamos o que nós traba-

lhamos do Poder Legislativo que fiscalizamos do Poder Executivo, tudo aquilo 

que diz respeito à vida dos bajeenses, avançou muito, perfeito como as Secretari-

as de Saúde, Casa de Hospedagem exames, tomógrafo, parceria com Hospital 

Universitário, para Santa Casa de Caridade de Bagé da educação para reforma 

das escolas dos últimos 10 anos comunidade escolas militares. Hoje a ponte que 

dá acesso a estrada do quebracho.  Ela é realidade no município de Bagé. Outro 

dia fui correndo pela faixa do bairro Prado Velho, passando pela Lansul aquela 

pista é algo jamais visto no município de Bagé. A Assistência Social, Vereador 

Fuca, não posso fazer diferença. Esta região tem sim o maior programa habitaci-

onal em execução no Estado do Rio Grande do Sul mas não é só as moradias se-

rão entregue, sua população e todos os Projetos sociais realizados e o crédito 

aprovado pelos senhores vereadores nesta casa, esse projeto habitacional ele é 

nosso ele é desta gestão sim no qual eu tive oportunidade, Vereador Júlio, traba-

lhar a proposta da cedência do terreno inclusive dos apartamentos da zona norte. 

Quero fechar minha fala não cantando mas falando: ‘vamos com fervor, a guerra 

só nos causa dor, porém se a pátria amada for um dia ultrajada lutaremos com 

fervor. Saber Amar com a alma adorar a pátria onde se nasce’. Sou grato em no-

me do Poder Legislativo por tudo que o senhor vem realizando os desejos as rea-

lizações e nome dos bajeenses e nome do Poder Legislativo meu muito obrigado. 

Reiniciados os trabalhos, o Presidente consultou os Líderes das Bancadas presen-

tes à Sessão a respeito da possibilidade do cancelamento da PALAVRA EM EX-

PLICAÇÕES PESSOAIS, haja vista as Sessões Extraordinárias que ocorrerão 

nesta data. Acerca disso, houve a concordância das Lideranças. Logo após, o Se-

cretário procedeu à leitura do EXPEDIENTE INTERNO: Antenor Teixeira: 

3003/19; Antônio Carlos Garcia: 3005/19; Carlos Adriano Carneiro: 3004/19; 

Edimar Fagundes: 3007/19; Elidiane Lobato: 2963/19; Jeferson Dutra 2967/19; 

Lélio Lopes: 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978 

e 2979/19; Luis Alberto Silva: 2965, 2989 e 2990/19; Maria Beatriz de Souza: 

2991, 2994 e 2995/19; Rafael Rodrigues: 2961 (destacado pelo autor) e 2962/19; 

e Santo Geraldo Camacho: 2992/19. Na sequência, o Secretário procedeu à leitu-

ra de DESPACHO PARA AS COMISSÕES: os Projetos de Lei nos 092, 093, 

094, 095 e 096/19 e a Emenda nº 2964/19 ao Projeto de Lei nº 158/18 foram des-

pachados para as Comissões da Casa. Após, o Secretário procedeu à leitura de 

PROPOSIÇÕES EM TRAMITAÇÃO: PROPOSIÇÕES EM PRIMEIRA DIS-

CUSSÃO: o Projeto de Lei nº 186/19, com Emenda nº 4024/18 e com o Substitu-

tivo nº 1883/19, passaram em Primeira Discussão. Logo após, foi informada a 



inexistência de Ordem do Dia para esta e foi anunciada a Ordem do Dia para a 

próxima Sessão, com a seguinte pauta: votação dos Requerimentos nos 2961 e 

2967/19. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Sessão Ordinária, da qual 

foi lavrada a presente ata, que, depois de lida e aceita, vai devidamente assinada.   
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