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Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, no Plenário 

da Casa Legislativa, realizou-se a quarta SESSÃO ORDINÁRIA da terceira Sessão Legislativa, da 

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

ocasião o Presidente Rodrigo Semensatto de Lima e os Vereadores: Nercio da Silva Ambos, Diogo da 

Rocha Vaz, Alex Sandro Fallavena da Rocha, Manoel Renato dos Santos Silva, Mateus de Lima 

Romeira, Tiago Pacheco Govoni, Ilo Wildfaier Lombardi e Luciane Teifke Pacheco. Havendo 

“quórum”, o Presidente Rodrigo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. A ATA 

03/19, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após passou 

à leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. n° 08/19 agradecendo a cedência 

do Plenário para realização de evento da Secretaria de Educação. RECEBIDAS DE TERCEIROS: 

Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. nº 003/19 encaminhando proposições aprovadas em 

sessão ordinária do dia 18 de fevereiro de 2019. EXPEDIDAS A TERCEIROS: Não houve. A seguir 

passou-se à leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à Mesa. No período do 

GRANDE EXPEDIENTE, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da 

palavra. Usou a Tribuna o VEREADOR TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e 

as pessoas que se faziam presentes. “Em especial queria cumprimentar a Clarice que assumiu como 

secretária de educação, desejar boa sorte, eu sei que é uma pessoa bem empenhada e bem competente, 

tenho certeza que vai fazer um bom trabalho à frente dessa secretaria e o que precisar deste Vereador 

pode contar comigo, a gente sabe que é uma secretaria que tem bastante trabalho a ser desempenhado, 

tanto na questão de transporte, que no ano passado ficou muito a desejar e na parte da educação 

pedagoga também sempre tem o que aprimorar. Também queria fazer um lembrete ao prefeito né de 

algumas estradas que ainda estão bem complicadas pelo interior do município, aqui na região da Linha 

Francisca, andei passando, está boa a estrada, mas nós temos regiões do Cerro dos Abreus, Rolante e  

Pachecos que tem bastante complicações e isso também atrapalha na questão da educação, tem que ter 

estradas em condições, algum buraco, alguma coisa não é o problema, mas pior é a questão de quando 

tem barro, começam as chuvas agora no inverno, então seria o momento de aproveitar a colocar algum 

cascalho para passar o inverno sem complicações. Também queria parabenizar o Jocinei que teve de 

aniversário, nosso escriturário da Câmara que faz muito bem seu trabalho né sem meter política no 

meio, um cara muito competente. No mais seria isso agradeço a presença de todos e um bom retorno 

às suas casas.” Usou a Tribuna o VEREADOR DIOGO, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente queria iniciar minha fala falando 

então no pedido de informação que eu estou entrando aqui né, recebi algumas reclamações, já venho 

recebendo durante esse ano, que é a respeito da coleta de lixo no interior né, várias pessoas relataram 

aí que tem várias lixeiras no interior do município aonde tem lixeira que até, desde o ano passado não 

foi feita a coleta e a gente não tem uma clareza de como foi contratada essa empresa para prestar este 

serviço, então estou colocando um pedido de informação para ter mais conhecimento desse assunto, se 

realmente isso está no contrato né, para eles recolher e se realmente tiver que façam né o que eles estão 

sendo pagos para executar. Estou entrando com outro pedido aqui também de providência sobre mais 

uma vez aqui a gente não deve nunca cansar, às vezes é como eu digo como bater em ferro frio, mas a 

gente está aí para isso, sobre as paradas de ônibus também no interior do município, a gente vê em 

vários lugares né aonde os próprios pais, muitas vezes, fazem algum abrigo precário para as crianças 

esperar o transporte né principalmente agora depois dessa lei de um quilômetro né, então às vezes 

várias entradas, algumas entradas onde o transporte escolar não vai né muitas vezes as crianças para 

não ficar no relento então os pais se obrigam a fazer um pequeno tapume às vezes, depois no pedido 
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ali eu vou mostrar as fotos que, no meu ponto de vista é uma atribuição do poder público então várias 

vezes a gente já solicitou aqui paradas de ônibus né para determinadas situações para o pessoal do 

transporte da Saúde, muitas vezes para o ônibus, o pessoal que espera os ônibus nas linhas né os 

transportes das linhas das Kombis e mais uma vez né a gente vem aqui batalhando por isso aí e também 

para nossas crianças né que também esperam o transporte para ir para escola. Também o transporte 

escolar, até o começo agora do transporte era uma grande preocupação de todos nós vereadores mas 

a gente quando é para criticar a gente critica e quando é para agradecer, para reconhecer também a 

gente tem que ter humildade para reconhecer né, a gente tinha uma grande preocupação e até alguns 

comentários que o transporte ia demorar para começar, mas não, começou quase que pontualmente né, 

então deixo aqui os parabéns para o Executivo, também para nova secretária que tenho certeza que 

teve um papel importante nisso aí, a secretária Clarice, também o coordenador dos transportes, que eu 

sei que tá ajudando bastante, uma pessoa competente e principalmente, até o Executivo se organizar 

nessa parte né, parece que deu um probleminha na licitação, mas logo já foi feito um contrato 

emergencial e isso que é importante, a parte que mais precisa que são as crianças não ficarem 

empenhados, não ficarem como sem ir para a escola e nem perdendo o ano letivo né, a gente sabe que 

existe casos isolados, um lá aqui outro e muitas vezes acontece né, é determinada linha, determinada 

situação, muito por causa dessa lei de um quilômetro né, que às vezes os pais querem que o Executivo 

busque e não se enquadra, então isso é uma preocupação grande também para nós, que chega até nós 

e também na questão das estradas né, das estradas estarem em condições para que transporte escolar, 

tanto municipal da prefeitura como terceirizado possam circular né, de maneira segura, de maneira 

pontual para que possa atender então os alunos e chegar até o determinado Colégio, a gente vê aí 

algumas estradas, até também coloquei um pedido aqui; me apavorou bastante aquela Estrada dos 

Menezes, descendo ali pelo Arroio do Rolante, passando pelo Vilson Sem Orelha, lá também Morrinhos 

tá uma situação bastante complicada, então também estou entrando com pedido de providência aí nesse 

sentido aqui hoje. O mais seria isso meu boa noite a todos, obrigado pela presença e venham sempre 

aqui acompanhar né, que é importante o cidadão está sempre bem informado e sabendo, participando 

no que está acontecendo no nosso município e o que também o poder legislativo está fazendo e o 

Executivo também. Muito obrigado." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos 

foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a Tribuna o VEREADOR MANOEL RENATO, 

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

presença de todos, gostaria de agradecer aí o Seixas e o prefeito onde hoje nos vieram aí com as metas 

aí do quadrimestre terceiro, onde a gente ficou já bem otimista, já é dos melhores dos últimos anos que 

eles nos passaram; ao Danio onde nos esclareceu um pouco de despesas do orçamento onde também 

conseguiu reduzir bastante, a gente teve bastante, eu no meu caso, notícias boas, exemplo a folha a 

gente estava próximo de 54% hoje tá abaixo de 51%, já é uma grande notícia, já foi enxugado uma 

grande parte aí, 3% hoje graças a Deus a gente está dentro do limite. Também parabenizar o pessoal 

que trabalhou bastante aí, o Paulo Bridi que tá aí hoje presente, foram atrás desse recurso aí para Casa 

do Mel onde provavelmente esse ano já seja feito no Barão do Triunfo, com certeza vai ser um grande 

investimento aí para o pessoal que já tá nessa função e alguns outros que vão se engajar também para 

que a gente tenha uma grande produção aí nessa, praticamente digamos que seja uma nova no nosso 

município. Também gostaria de parabenizar o pessoal que se envolveu aí nessa licitação, trabalharam 

com certeza aí uns quantos dias, que a gente sabe que uma licitação não é como contratar uma corrida 

e um táxi, tem os trâmites, tem muita documentação para organizar e esse ano conseguiram, apesar de 

ter sido trancada mas conseguiram a contratar e praticamente todas as linhas no primeiro dia de aula 

teve transporte, então parabenizo a todos que tiveram envolvido aí nesse serviço aí. Também outra 

notícia boa aí que o secretário nos passou é que provavelmente aí, final de março já vai ter médico no 

ESF que é o postinho da Serra do Herval, que é um postinho lá que desafoga bastante aqui o do centro 

e o pessoal que tem que se deslocar de lá para cá para consulta é um pouco distante, então com esse 

posto em funcionamento lá com certeza vai melhorar muito aí para população e gostaria de deixar aí 
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registrado, tipo um aviso, uma notícia aí para prefeito que um pedido que quando puder deslocar uma 

Patrola para a banda da localidades dos Pacheco e Serra do Herval, que da minha casa para lá 

praticamente, um pouquinho para cá, é a metade do município, quase que teria que deslocar uma das 

patrolas para lá porque tem uns pedaço de estrada lá que estão bem complicado e que passa transporte 

colegial, não podemos esperar daqui uns dias aí trancar os transportes lá e as criança ficarem sem 

aula lá nessa região." Usou a Tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Como os colegas falaram, eu quando é para criticar 

eu critico e quando é para elogiar, eu elogio, a gente vê positivamente que a função do transporte 

escolar está funcionando; parabenizo a secretária Clarice, ao coordenador Derli e a todos envolvidos 

que conseguiram fazer isso, o transporte começar logo, a gente fica feliz quando a gente tem notícias 

positivas no nosso município. Também quero deixar os parabéns aqui para um outro profissional da 

prefeitura que é o nosso arquiteto Micael, às vezes o profissional que faz um trabalho técnico ali, que  

não fica à vista, a gente não tem visão do que ele tá fazendo, mas na semana eu estive lá e vi um trabalho 

bem legal que ele fez, a questão do mapeamento do nosso centro Urbano e me chamou bastante atenção 

no trabalho dele, bem interessante, acho que como representante público é uma obrigação minha 

reconhecer o profissional que às vezes tá lá escondido, vamos dizer assim, fazendo um bom trabalho 

muitas vezes não é visto pela população, mas nesse ponto eu quero deixar os parabéns para ele. 

Também quero deixar os parabéns para comunidade lá da Costa da Serrinha que fez um evento ontem 

muito bom, vi as estradas estavam bem ajeitadas, o Executivo tem aproveitado esses tempos de seca 

para fazer as estradas e é o certo, se não aproveitar agora vão aproveitar que momento? Só quero 

deixar uma situação aqui, a questão dos cascalhos nas entradas das casas, acho que, em algumas casas 

eu vi e outras as pessoas na festa lá me cobraram, eu acho o certo, tem que ajudar o produtor a ter 

acesso à sua casa, mas eu acho que o Executivo tem que ser justo, tem que ter justiça, se é para um, é 

para todos, não é porque é Pedro que vai ter e porque é Paulo que não vai ter, então deixo aqui o meu 

pedido, um apelo que apoie os produtores, apoie a população do interior, mas sejam justos com todos, 

se é para um, é para todos, estão fazendo para um, que façam para todos, algumas pessoas tem nos 

cobrado e a gente fala, olha a gente vai levar ao Executivo e aqui quero deixar registrado meu pedido, 

que seja feito para todos. No mais é isso, quero agradecer a presença de todos, uma boa noite." Em 

seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas as seguintes 

proposições, projetos de lei, emendas, projeto de decreto e diárias: INDICAÇÃO Nº 004/19 DO 

VEREADOR MATEUS forneça o serviço de castração de cães e gatos, principalmente os de rua a fim 

de evitar a proliferação e aumento da população de animais abandonados. INDICAÇÃO Nº 005/19 DO 

VEREADOR RODRIGO que estude a possibilidade de pagar as horas extras feitas pelos funcionários 

durante o período que o decreto de contenção de despesas estava em vigor. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 011/19 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado patrolamento, 

encascalhamento e roçadas na estrada que entra no bar do Rodrigo, descendo para o arroio do rolante, 

entrando perto do Vilson sem orelha, subindo pela estrada dos Menezes, saindo em Morrinhos, passando 

por Orlindo e saindo em Paulo Fagundes, retornando pelo morrinhos entrando novamente pelo Vilson 

indo até a residência de Nildo no Cerro dos Abreu. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 012/19 DO 

VEREADOR DIOGO que seja providenciado construção de paradas de ônibus em locais onde tem 

alunos que necessitam deste abrigo para a espera do ônibus escolar, e que ficam na distância de menos 

1 km da estrada, onde em algum lugares os pais de alunos necessitaram fazer algumas paradas precárias 

para que as crianças não fiquem ao relento. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 010/19 DO 

VEREADOR ALEX SANDRO que informe se o Executivo junto com a Secretaria de Educação já 

realizaram atualização de recadastramentos pendentes no Ministério da Educação em Brasília. 

Justificativa: Essas pendências no Ministério de educação impedem a vinda de verbas para a construção 

de obras nas escolas do nosso município. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 011/19 DO VEREADOR 

DIOGO que informe referente ao contrato 044, qual o valor pago pelo recolhimento de lixo no 

município, quais os dias e locais de coletas e se o recolhimento está sendo cumprido conforme o 
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contrato. PROJETO DE LEI Nº 002/19 Autoriza os titulares dos cargos que menciona, em caráter 

excepcional, a dirigir veículo do município e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 003/19 

Autoriza o Poder Executivo municipal a repassar aos agentes comunitários de saúde vinculados ás 

equipes de saúde da família, incentivo financeiro do ano de 2016, repassado pelo Estado do Rio Grande 

do Sul ao município de Barão do Triunfo e dá outras providências. EMENDA MODIFICATIVA Nº 

001/19 AO PROJETO DE LEI N° 004/19. PROJETO DE LEI Nº 004/19 Altera a redação dos artigos 

2º, 3º e 5º e 6º da Lei Municipal nº 164/2014, estipula forma de reajuste do vale-alimentação e dá outras 

providências. PROJETO DE DECRETO Nº 001/19 Decreta ponto facultativo e dá outras 

providências. DIÁRIA DO VEREADOR RODRIGO Ida ao Ministério Público e a Delegacia de 

Polícia Regional, em São Jerônimo, dia 20 de fevereiro. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE 

BANCADA. Usou a palavra a VEREADORA LUCIANE, Líder do PSD, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "É bom que o povo se integre e saiba o que 

os vereadores fazem aqui, os projetos que vem do Executivo, então é sempre bom né que a Casa tenha 

bastante gente, agradecer a presença da Secretária, da Laureni vice-prefeita, do secretário Garigan 

também e os demais que estão aqui hoje. Gostaria também de parabenizar o Jocinei pela passagem do 

aniversário dele, tudo de bom para ti, muitas bênçãos e muitas alegrias na tua vida. Também gostaria 

de cumprimentar a secretária da educação, a Clarice, tenho certeza que tu vai fazer um bom trabalho 

porque já mostrou bastante competência na direção da escola e tenho certeza que que vai muito bem, 

também já mostrou a tua grandeza no ofício que tu mandou para esta Casa, agradecendo o espaço que 

muitos poucos, às vezes utilizam o espaço e não se lembram de agradecer, então só aí já me mostrou a 

tua grandeza e com certeza tu vai muito bem  e se precisar da vereadora aqui estou à disposição, tá 

bom? Também falar da audiência pública de hoje né, que  teve nesta Casa onde se fez presente o 

prefeito, o contador Seixas e o secretário da saúde Danio, onde foi falado né que foi atingido todas 

metas fiscais onde também nós vereadores fizemos bastante perguntas onde a gente tinha dúvidas em 

determinadas situações onde foram muito bem esclarecidas, que é muito bom isso para a gente tirar as 

dúvidas da gente, de vereadores e do povo que perguntam para a gente saber o que dizer, então tenho 

que agradecer esse dia né por tudo que aconteceu e é isso, muito obrigada, boa noite a todos." Usou a 

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

as pessoas que se faziam presentes. "Hoje temos a Casa cheia aí, é bom trabalhar com a Casa cheia, 

eu principalmente gosto de trabalhar com a Casa cheia, convido o povo que venha participar para 

saber o que esses vereadores fazem, afinal nós fomos eleitos para vocês, para estar os representado. 

Gostaria de parabenizar o Jocinei pela passagem do seu aniversário, desejar a ele todo êxito na vida, 

que continue sendo esse profissional que é aí na Casa, que tenha sucesso na sua vida pública e 

particular também. Não poderia deixar de parabenizar também a Clarice então por estar na frente 

dessa pasta aí, mais uma batalha Clarice, sei que tu vai ter sucesso, conheço o teu trabalho e sempre 

que tu precisar desse Vereador pode contar comigo e já mostrou exemplo aí, a gente, acho que nesse 

tempo que eu estou de vereador, a gente nunca teve os transportes começando no dia das aulas aí, então 

sei que tem trabalho do Coordenador junto com o Derli também, mas é dessa forma que a gente faz 

andar as coisas e sei do teu diálogo com todos os profissionais porque em primeiro lugar tu tem que 

ter diálogo para tocar porque sozinho tu não vai tocar, infelizmente o outro secretário, que foi o Flávio, 

muito meu amigo, mas sei de vários funcionários que não tinha diálogo com ele e acho que foi por aí 

que acabou que andou tropeçando em algum ponto, se ele achava que o nome dele era intocável; já te 

digo para ti que tu tá assumindo uma pasta hoje e o teu nome não é intocável e tu vai ter crítica 

construtiva e destrutiva, aproveita as que te sobe para cima e as outras passa por cima e também me 

alegra muito saber que o colégio que tu direcionou não vai ficar desamparado porque hoje tá na frente 

lá a Marines e também o nosso professor Jonas que é um ótimo profissional e as crianças que eu 

converso só tem elogiar ele e estão faceiras demais por ele estar na frente dessa direção lá também, 

então venho parabenizar todos vocês aí; seria isso meu muito obrigado a todos." Usou a palavra o 

VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 
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que se faziam presentes. "Quero parabenizar também o professor Jonas que está assumindo a vice 

direção da escola Dom Pedro, meus parabéns Jonas, te desejo toda sorte do mundo, a ti e a Marines, 

enfim todos os diretores que assumiram as escolas do município. Só quero fazer um parênteses numa 

fala que eu fiz antes, para não haver mal interpretação com relação as paradas, eu não sou contra a 

instalação de nenhuma parada em qualquer lugar, só sou contra o uso de instalação de uma parada, 

de instalação de uma lixeira, da colocação de cascalho, fazer um serviço, uma coisa, para fins de 

politicagem, para fim de obter vantagem política, por causa que esse serviço não é um favor que se está 

fazendo, é uma obrigação do executivo e legislativo estar fazendo; a população paga os impostos, nosso 

salário daqui e os salários da Prefeitura são pagos com os impostos da população e todos temos os 

mesmos direitos perante a lei. Quero só aproveitar esse espaço para deixar um pedido para o Executivo 

que tenha uma atenção especial junto ali a pracinha, que algumas mães têm me procurado, pedindo 

auxílio nesse sentido, sei que foi feito alguns consertos, mas como são equipamentos meio antigos, vai 

sendo necessário fazer uma manutenção e peço que o Executivo dê uma atenção aí, muitas vezes se 

queixam de falta de opções de lazer no município e ali é uma opção para as crianças, acho que é um 

diferencial do  nosso município, peço que o Executivo tenha uma atenção especial. Também quero fazer 

os parabéns ao Jocinei pelo aniversário, tu com a tua forma discreta de trabalhar, sempre se mostra 

eficaz, sem fazer distinção a nenhum Vereador, acho que essa Casa tem essa é a graça, os funcionários 

nunca fizeram distinção para vereador, partido, para lado nenhum, acho que são uns belos 

profissionais que a gente conta em nosso município. No mais seria isso, agradeço a presença de todos, 

podem se fazer sempre à vontade para participar de nossas Sessões e sempre que precisar de mim, acho 

que posso falar por todos vereadores, estamos sempre à disposição." Usou a palavra o VEREADOR 

DIOGO, Líder do PSDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Queria novamente agradecer a todos pela presença né, venham sempre e também 

parabenizar nosso amigo Jocinei, cara aí competente, amigo, profissional né, não faz distinção de 

vereador, de partido nem de nada, faz o serviço dele e é isso que me importa assim como todos os 

funcionários da nossa Câmara a gente tem esse diferencial aqui né, graças a Deus a gente é muito bem 

assessorado, então deixar meus parabéns, muita saúde, felicidade e uma boa passagem no teu 

aniversário. Seria isso meu boa noite a todos e muito obrigado." Usou a palavra o VEREADOR ALEX 

SANDRO, Líder do PDT, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Quero também agradecer a presença do prefeito aí, do José Carlos, do Danio, na prestação 

de conta, estão contentes por estar fechando no azul no ano, com um pouquinho de sucesso. Também 

quero parabenizar o Jocinei pela passagem do seu aniversário desejar saúde e continue sempre esse 

profissional parceiro nosso aí. Quero também desejar boa sorte a secretária Clarice, dizer eu sei que 

com a sabedoria dela ter um pulso firme ela vai continuar conseguir tocar essa secretaria, uma 

secretaria que não é fácil para lidar com muita gente e também parabenizar o professor Jonas que a 

gente sabe que ele é um profissional que vai ter capacidade tocar na diretoria e àquela hora que o 

colega Diogo comentou sobre as estradas eu nem quis comentar nada porque infelizmente eu tive que 

cruzar em quase todas elas hoje, a gente deixa um pedido de socorro à administração para cascalho 

nas estradas porque a gente teve dois anos de um inverno seco, foi bom para Secretaria de Obras, não 

teve problema de estrada, mas infelizmente a gente teve situação de falta de água no interior e a gente 

espera também aí que esteja sendo legalizadas as cascalheira, é uma das soluções para os munícipes, 

obrigado pela presença todos." Usou a palavra o VEREADOR ILO, Líder do MDB, saudou o 

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

também quero deixar os parabéns ao nosso amigo Jocinei né, que Deus te dê muita saúde, felicidade e 

que consiga ser esse profissional, trabalhador, que sempre possa fazer a sua parte como você está 

fazendo; parabéns pela sua data de aniversário. Também quero dar os parabéns para a nova secretária 

de Educação Clarice né, que Deus te dê muita sorte né; já está de sorte, já está de parabéns né, já 

começou o ano letivo com os transportes andando né, o ano passado deixou muito a desejar né, o ex-

secretário também faltou diálogo com nós aqui, passou um ano e não se resolveu o transporte da 
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educação, então você já está de parabéns, não sei se já está todo funcionando, mas já tá andando, te 

desejo toda sorte do mundo, se precisar de mim também estou à disposição né, então com certeza pelo 

conhecimento que você tem,  pelo seu trabalho, pela sua dedicação você vai conseguir tocar da melhor 

forma porque nosso munícipe merece, ano passado deixou a desejar o município inteiro, nem começou 

e acabou o ano letivo, não foi feito licitação, o transporte sempre foi uma bagunça né, começou e 

terminou e muita reclamação para nós sempre aqui, então já te desejo toda sorte do mundo, com certeza 

você vai ter né, pela sua dedicação. Da mesma forma o professor Jonas também, desejo toda sorte do 

mundo pela sua secretaria da escola, pelo conhecimento que você tem também, com certeza, vai 

desempenhar bastante seu trabalho também; muito obrigado." Neste espaço, usou a palavra o 

PRESIDENTE RODRIGO, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. 
"Quero só agradecer aqui hoje à tarde tivemos audiência pública, esteve presente o Prefeito Elomar, 

contador Seixas e o secretário Danio, parabenizar, eu quando tem que criticar, eu crítico e quando tem 

que elogiar, elogio; quero parabenizar o prefeito por conseguir fazer que as contas do nosso município 

fechasse no azul, como foi dito aqui pelo Seixas hoje, isso a gente sabe que é um trabalho também dos 

funcionários que trabalham ali dentro junto com o Seixas e da administração também que soube cortar 

os gastos no momento certo para conseguir fechar, essa é a parte boa, a parte ruim é que daqui a pouco 

a gente vê cortando alguma coisa da Secretaria de Obras, de alguma outra secretaria, mas é melhor 

ter a casa em dia, fechando certinho do que muitas vezes devendo tudo e mais um pouco. Também quero 

aqui dizer à secretária da Educação, Clarice, que essa Casa está sempre à disposição da sua secretaria 

agora, quando precisar fazer alguma reunião, sendo para o bem da nossa população com certeza está 

sempre às ordens. Também te desejar boa sorte nessa empreitada, a gente sabe que não é fácil, é uma 

das secretarias que eu sempre digo que a maior, até em questão de funcionalismo e já está de parabéns, 

questão deste transporte começar em dia acho que quando eu estou de vereador nunca me lembro de 

ter começado em dia transporte escolar; recebi uma reclamação de um pai essa semana foi me dizendo 

que o transporte tinha ido na casa dele e ninguém avisou ele, o filho dele não estava pronto para vir a 

aula, aí eu disse para ele tá mas e amanhã o transporte vai ir? sim o transportes vai amanhã, então não 

entendi; mas ficaram de fazer uma ponte depois a minha casa, Ah bom! mas então não é o problema do 

transporte escolar né, então a gente vê se não com certeza os Vereadores já estavam sabendo de alguma 

reclamação, principalmente da parte escolar que foi muito turbulenta, o ex-secretário vinha em  todas 

Sessões nossas, simplesmente do nada, de críticas nossas porque estava errado, a gente tentando 

ajudar, ele tirou essa Casa como inimigo; não faça isso pode ter certeza que todos vereadores, 

independentemente de partido, aqui são parceiros, a gente sempre tenta o melhor diálogo, só que como 

foi dito pelo colega Alemão chegou num ponto que não tinha mais diálogo com o secretário, espero que 

contigo a gente possa ter esse diálogo e que tu possa fazer um bom trabalho à frente daquela secretaria. 

Da mesma forma quero parabenizar o prefeito que uma das coisas que ele falava em campanha que na 

administração não ia ter lado político, está provado por A mais B hoje aí, pelo que eu estou sabendo 

tem diretora e também tem vice-diretora agora, que modo grosso de pensar era adversário e hoje está 

na direção porque com certeza decerto é qualificado, por isso que tá aí; desejar também os parabéns, 

Professor Jonas que consiga junto com a diretora fazer um bom trabalho lá. Também não sei se o nosso 

funcionário Jocinei perdeu o número do meu telefone, ficou mais velho e esqueceu de ligar para 

convidar para alguma coisa, mas deixando a brincadeira de lado, Jocinei continue sendo esse cara de 

poucas palavras, mas fazendo muito pelo seu serviço e por essa Casa, te desejo toda saúde do mundo 

que o resto com certeza sei que tu corre atrás. Também sábado tive o prazer de ver um espetáculo no 

circo que está ali ao lado do Ginásio, com certeza foi o prefeito que liberou para colocar ali, imagino, 

eu quero dar os parabéns ao prefeito porque a gente sabe que é cultura, sabe que aquelas pessoas que 

estão al i dentro, vivem daquilo ali, então peço a população para, se possível, se faça presente, a gente, 

estive conversando com o dono e ele estava indignado com algumas coisas que foram colocadas em 

redes sociais, aonde a gente sabe que em toda situação tem a questão do acidente, quando a gente está 

na lida do gado nas mangueiras, vacinando, quem cria gado aqui tem certeza que sabe que já apareceu 
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vários imprevistos, inclusive de bicho se quebrando, o acidente acontece, isso que aconteceu foi um 

acidente, eles tiveram que usar a força bruta para resolver, mas resolveram e o animal não se machucou 

e a pessoa acho que foi infeliz em colocar porque a pessoa quando coloca alguma coisa em direitos 

animais, principalmente vindo da questão bovina, ele era para se lembrar quando ele tá largando o sal 

grosso na picanha para comer assada porque daí pode, aí é normal; essas pessoas então, no meu modo 

de vida, nada contra, mas era para ser vegetariana; eu quero aqui deixar os parabéns ao circo que 

escolheu o nosso município para fazer espetáculos por um tempo, inclusive parece que está vindo aí o 

humorista Mulita no domingo, acho que é; então quero só que deixar meus parabéns ao circo e dizer 

que eu me comovi com a ação deles aqui na nossa cidade e o qual que eu tinha idade do meu piá, já 

trabalhava no circo vendendo, não era de palhaço, só para deixar claro, vendendo pipoca e maçã do 

amor, então eu acho que aquelas pessoas que estão ali estão batalhando honestamente para ter o que 

comer." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para 

a próxima Sessão Ordinária, dia primeiro de março de 2019 no mesmo horário e local. 

 

 

Sala de Sessões, 25 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA               LUCIANE TEIFKE PACHECO           

Presidente                                                 1° Secretária 


