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Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, no Plenário da Casa 

Legislativa, realizou-se a décima 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 09/19, previamente recebida 

pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após passou à leitura das correspondências 

RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. n° 53/2019 enviando respostas às proposições apresentadas por 

esta Casa Legislativa; Of. n° 54/2019 enviando respostas às proposições apresentadas por esta Casa 

Legislativa; Of. n° 55/2019 enviando respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; 

Of. n° 56/2019 enviando respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa. RECEBIDAS 

DE TERCEIROS: Pedido de Apoio/Patrocínio para participar de campeonato de Muay Thai. 

EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. nº 010/19 encaminhando proposições aprovadas em sessão 

ordinária do dia 01 de abril 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 MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 

se faziam presentes. "Quero externar meus de votos pesares a família do senhor Aray e a família do seu 

João, acho que os colegas já encaminharam ofício de pesar, quero assinar junto, infelizmente os dois 

parentes faleceram na mesma semana, quero desejar meus pêsames à eles. Quero parabenizar a equipe 

da Igreja Luterana da Linha Nova pelo evento de ontem. Quero também aqui parabenizar pelo início 

da obra do calçamento da Rua Tenente Coronel Juca Tavares, parabenizando os gestores envolvidos, 

parabenizando aí o pessoal do PTB que através do deputado Marcelo Moraes conseguiu a verba, eu 

sou vereador de oposição mas sei reconhecer quando está sendo bem feito uma coisa e pavimentação 

é uma coisa muito necessária na cidade, tem bastante demanda nessa área e achei bem interessante a 

forma como foi feita ali a parceria com os moradores onde cada um paga uma parte, acho que não 

ficou tão pesado para ninguém e todo mundo vem a ganhar com isso. Quero parabenizar também o 

Garigan pelo início do campeonato agradecer por nos convidar para participar da abertura e 

agradecer por abrir espaço, mas a gente preferiu abrir mão da palavra para dar andamento, mas que 

bom que você lembra sempre da gente. Colegas vereadores também venho manifestar minha indignação 

novamente com as respostas que vem para essa Casa; alguns dias atrás eu e o vereador Tiago fizemos 

um Pedido de Informação pedindo para encaminhar relatório com as avarias dos itens que serão 

leiloados, detalhando os motivos pelos quais serão vendidos os bens e o Executivo me encaminha a 

resposta informando que será encaminhado posteriormente. No dia que eu fiz a indicação até frisei 

pedindo que fosse criado antes do leilão a resposta, mas enviar uma resposta desse jeito dizendo que 

será encaminhado posteriormente fica até feio por causa que está sendo feito um leilão e eles não tem 

então na mão dizendo o que está errado nos ônibus, nas patrolas, nos carros, ambulância, eles estão 

fazendo leilão e não tem na mão dizendo o que está estragado nos veículos; como é que vão vender uma 

coisa que não tem certeza do que está escrito, com certeza os gestores que indicaram esses itens para 

o leilão sabem o que tem de errado no bem, mas infelizmente o prefeito e administração não tem 

consideração quando mandam a resposta para essa Casa; é chato dizer isso, mas toda vez que vem 

resposta para essa Casa parece que as nossas é sempre desse jeito, resposta incompleta, mas as 

respostas que parecem que é proposital, uma resposta mal feita como sempre tem vindo e também 
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fizemos um Pedido de Informação alguns dias atrás, eu Vereador Tiago, Vereador Diogo, Vereadora 

Luciane e Vereador Ilo, solicitando para encaminhar as cópias do diário de bordo de todas as máquinas 

e caminhões da Secretaria de obras e Agricultura no ano 2019, me causa muita estranheza essa resposta 

porque todo mundo sabe que há poucos dias eu o Vereador Ilo fizemos um Pedido de Informação sobre 

o diário de bordo de alguns carros e veio a resposta dizendo que eles não usam diário de bordo e agora 

vem informando que usa, isso cria uma grande contradição; quero novamente deixar o pedido que o 

executivo tenha atenção nas respostas que envia para esta Casa porque aqui é a Casa do povo, aqui 

nós temos eleitos para isso, para representar o povo e fiscalizar os atos  do executivo e a forma de um 

vereador fiscalizar é cobrando informações; um vereador cobrar informações é a mesma coisa que o 

poder judiciário pedir informações, é um direito nosso, é um direito dado a nós pelo povo na eleição, 

então quero deixar registrado meu pedido novamente, que o executivo tenha mais atenção na hora de 

fornecer as informações que essa Casa exige, dentro da legalidade e buscando ser melhor para o 

município, mas quero deixar aqui registrada novamente minha indignação com a falta de atenção nas 

respostas dos pedidos informações nossos." Usou a Tribuna o VEREADOR TIAGO, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente quero 

parabenizar o pessoal da comunidade da Igreja Luterana Trindade, principalmente a Eliane e o Sérgio 

que foi quem nos veio convidar aqui, estive ali na parte do meio dia, uma grande festa com vários 

visitantes de outros municípios e também o pessoal da região. Também queria aproveitar para 

agradecer aí o Giovani Garigan por ter recolhido o lixo lá no Cerro dos Abreus, da casa de Fernanda 

Souza; a gente vem aqui cobrar bastante essa parte do lixo e essa pessoa lá estava fazendo o 

recolhimento do lixo há vários anos e não tinha como levar na lixeira, que é longe e também não tinha 

um caminhão que juntasse lá perto, então falei com o Garigan ele foi junto ali com o Tarzan e fez o 

recolhimento, acho muito importante as pessoas que fazem recolhimento do lixo, a gente dá esse apoio 

para fazer essa coleta porque muita gente acaba colocando nas sangas e arroios e acaba que 

futuramente vai dar um prejuízo para o nosso meio ambiente. Também o Mateus já colocou aqui a 

questão do calçamento há vários anos não se via o início do calçamento aqui no nosso município, ali 

tem a emenda parlamentar do Marcelo Moraes e uma parceria muito grande principalmente dos 

moradores que pertence a Juca Tavares e a Leandro Fallavena da Rocha, até o ex-vereador Marcos, 

sempre colocou essa indicação aqui que fizesse calçamento em parcerias, ali é um pouco diferente, tem 

uma grande parte através da emenda, que é um valor significativo, mas os moradores cada um com seu 

percentual vai colaborar também; até onde eu sei vai ser um calçamento de primeira, com todas as 

exigências, seja na parte da calçada quanto da rua, então a gente fica feliz, a gente vem fazendo 

indicações aqui sobre calçamento e limpezas e ali tem um grande movimento naquela rua e com certeza 

vai ficar muito bonito o embelezamento da nossa cidade e também para os moradores. Também 

aproveitando aqui o nosso coordenador de saúde está aí, eu tive uma reclamação que o posto está 

abrindo um pouco tarde, a partir das 7:30, não sei se é todo dia ou foi só hoje ou a informação também 

não é verídica, mas cabe a mim falar aqui se há possibilidade de abrir um pouco mais cedo porque o 

espaço da área é pequeno e o pessoal não tem muito espaço para ficar agasalhado, até também sugiro 

que se fizesse um aumento naquela área ali, de repente não precisava nem colocar pilar, só para a 

questão de estacionar um carro ali para descer com paciente é bem curto, até aquele dia que eu falei 

com você estava chovendo, trouxe um paciente ali e estava chovendo e para abrir a porta do banco de 

trás fica meio na rua, então qualquer aumento que fizesse ali ficaria muito bom para o pessoal que 

precisa chegar ali nos dias de chuva para largar um paciente." Usou a Tribuna o VEREADOR 

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

entrando nessa Casa Presidente, com um Pedido de Providência que até muito já cobrei do executivo 

e diversas vezes já foi colocado nessa Casa por mim e outros vereadores; se trata daquela lomba que é 

uma das principais saídas do nosso município, para escoamento de cargas, de pessoas que vão sair do 

município e encontra-se hoje em um estado lamentável que é a dita lomba do Isaías, aonde para quem 

não sabe é onde mora a mãe ali logo para cima aquela segunda lomba, ali aonde tem que ser feito um 
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trabalho quase que com urgência, de aterramento onde numa determinada situação aqui eu relatei que 

só em quinze dias deu problema com quatro caminhões quebrados naquela lomba, quatro 

transportadoras que tiveram prejuízo por causa das más condições daquela subida ali e não é 

barbeiragem porque quem trabalha em caminhão sabe o que eu estou dizendo que ali é até bem 

complicado e coloca um carga alta até em risco e hoje infelizmente a gente teve um prejuízo de um 

patrimônio público, onde vinha do lado de Arroio dos Ratos e me deparei com a caminhonete Spin da 

prefeitura aparentemente com cárter, talvez motor, não sei o que aconteceu ali, por bater em baixo 

numa pedra na descida, então a gente fica muito chateado porque se é um patrimônio particular a gente 

fica chateado também, mas fica mais chateado ainda por ser um patrimônio do município e por uma 

coisa que várias vezes já foi comentado aqui nessa Casa e eu acho que tivemos a oportunidade de 

realizar esse serviço ali, o executivo não conseguiu fazer, mas é de fundamental importância e urgência 

que faça o aterro naquela lombada ali porque realmente tirando a estrada da Mariana e aqui pelo 

Sertão Santana nós temos, se a gente vai contar com as saídas de caminhão, nós temos praticamente 

sem saída porque aquela lomba ali nem carro pequeno está dando para trafegar com segurança ali, 

muitas vezes pessoas de fora, já vi várias situações de pessoas também de bater embaixo do carro, 

cortar pneu e ficar empenhado na estrada, então deixo aqui meu alerta ao executivo e também esse 

pedido aqui peço apoio dos colegas vereadores. Também estou entrando com um Pedido de Informação 

referente ao início, se a Prefeitura possa nos mandar informações se já foi iniciado a execução do plano 

Municipal de saneamento básico, a gente sabe que isso é lei desde 2007 aonde em 2015 foi apresentado 

pela gestão anterior o plano que teria então até 2018 para ser iniciado onde uma das penalidades é a 

gente não conseguir mais recursos da União referente essa área através do Ministério das Cidades, 

então esse plano de saneamento inclui além de resíduos sólidos e água potável, o tratamento dos esgotos 

do nosso município no qual eu considero que é quase um problema de saúde pública por que muitos 

bueiros, muitos lugares a gente vê, desculpa a palavra presidente, a bosta correndo frouxa nos bueiros 

e isso aí é uma situação lamentável que querendo ou não querendo o executivo vai ter que começar a 

se preocupar daqui para frente porque além de, daqui a pouco a gente não conseguir recurso para 

área, pode também trazer complicações para prefeitura e demais órgãos, então deixo aqui também o 

alerta e peço também essa informação. Também deixar os parabéns aos moradores e ao executivo 

municipal e os vereadores do PTB, pelo início das obras do calçamento, um dos poucos calçamentos 

em muitos anos que começaram e tenho certeza que vai ser executada através da parceria vai beneficiar 

duas ruas importantes do centro do nosso município e o caminho é esse, ir passo a passo buscando o 

recurso e executando, muitas vezes se não consegue fazer só através da política, mas com essas 

parcerias público-privadas com a população a gente vai conseguindo devagarinho cada vez melhorar 

nossa cidade." 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. "Gostaria de agradecer o convite do Sérgio 

para a festa que teve na Igreja Luterana ontem onde não me fiz presente mas com certeza estava uma 

ótima festa com uma banda boa, a primeiro momento eu tinha ideia de ir mas com os acontecidos não 

pude me fazer presente. Agradeço o Garigan também pelo convite para abertura do campeonato onde 

também pretendia ter vindo mas com todos os imprevistos do final de semana não pude me fazer 

presente. Gostaria de deixar os votos de pesar aos familiares, nesse fim de semana parece que foi mais 

complicado ainda para o nosso município; deixo os votos de pesar aos familiares de Aray Mariano e 

seu João de Oliveira e o seu Olídio pela perca também do seu neto lá que estava próximo de nascer e 

deu esse grave problema lá onde então a gente teve três percas no final de semana no Município. 

Também gostaria de deixar aqui comentários sobre pedaços de estrada que tem para lá para as bandas 

dos Pachecos, onde necessita de cascalhamento realmente, que é lá na estrada do Hélio Seixas, uma 

estrada por dentro que tem uns pedaços que se não cascalhar no inverno ônibus não sobe, o colegial 

não consegue passar; no Alonso também tem uma lomba pequena que não dá 100 metros e qualquer 

chuvinha que dá o ônibus não passa, é muito problemática, é uma terra vermelha e todos que dirigem 
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sabe que aonde pega essas batinga aí mesmo que não tenha sido patrolada recentemente ela dá 

problema e ali perto do Gardo também é outro lugar e tem bastante aluno que vêm de lá desse lado lá, 

o ônibus vem lotadinho, então deixo um pedido ao Prefeito que mande arrumar esses três pontos lá que 

é problemático, senão cascalhar, cada chuva que dá ou o motorista vai para o barranco ou não pode 

passar nesses lugares.” Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas 

e aprovadas as seguintes proposições: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 018/19 DO VEREADOR 

ALEX SANDRO que seja providenciado colocação de placa de “Pare” na Esquina Democrática, bem 

como placas indicando estreitamento em locais onde há pontes na estrada da Produção. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 019/19 DO VEREADOR RODRIGO que seja providenciado a colocação de um 

redutor de velocidade na Rua Tenente Coronel Juca Tavares, próximo as residências do Senhor Lauro 

ou do Queixinho. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 020/19 DO VEREADOR DIOGO que seja 

providenciado com urgência aterro na lomba do Isaias na estrada que segue para o Faxinal. PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO Nº 016/19 DO VEREADOR DIOGO que informe se já foi iniciado a execução 

do plano municipal de saneamento básico do município (PMSB) conforme Lei 11445/2007, caso tenha 

sido iniciado informe em que etapa está a execução e qual a projeção de execução final deste plano, 

sendo que o Decreto nº 7217/2010 determina que a partir de 2018 os municípios só receberão recursos 

da união destinados a investimentos de saneamento se estiverem executando o plano. 

REQUERIMENTO 002/19 DE AUTORIA DE TODOS OS VEREADORES requerem a Mesa 

Diretora o agendamento de uma reunião com o Prefeito, o arquiteto e a Empresa Koch construtora, a 

fim de esclarecer dúvidas sobre o término da obra da praça e o termino das obras da quadra coberta da 

Escola Egídio e da cobertura da quadra da Escola Dom Pedro. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES 

DE BANCADA. Usou a palavra a VEREADORA LUCIANE, Líder do PSB, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Parabenizar a diretoria e as demais 

pessoas que trabalharam, eu mesma sou testemunha, para a festa lá da Luterana Trindade que eu vi 

toda a semana o pessoal se dedicando e trabalhando e foi uma belíssima festa no dia de ontem, então 

gostaria de parabenizar a todo o pessoal daquela comunidade. Também parabenizar mais uma vez o 

secretário de desporto Giovani Garigan, a France e os demais secretários que eu vi ajudando lá sempre 

empenhados; agradecer pelo convite também da abertura e que tenham um ótimo campeonato pela 

frente. Também deixar os meus votos de pesar e meus sentimentos à família do João e do Aray do Passo 

Grande que Deus conforte o coração dos familiares porque é uma perca grande assim que ninguém 

esperava. Gostaria de agradecer a mais uma vez a presença de todos." Usou a palavra o VEREADOR 

NÉRCIO, Líder do PTB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Também então não posso deixar de dar meus votos de pesar à família do senhor Aray que 

era um grande conhecido meu amigo, também a do João Camelo que era conhecido por todos por João 

Camelo, já concorreu a uma vaga nesta Casa também, não conseguiu se eleger mas era conhecido por 

todo no município, então deixar meu voto de pesar. Também não posso deixar de deixar os votos de 

pesar à família do seu Airton e de dona Marlene pela grande perda que tiveram, um sonho interrompido 

que a gente não gosta de ver, quando é uma pessoa de mais idade a gente já está preparado, mas que 

nem eles tiveram sonho interrompido do seu menino que veio a falecer faltando 9 dias para fazer a 

cesária que estava marcada e o menino estava morto, então gostaria de deixar meu pesar a ele e também 

estar enviando um ofício de pesar. Também parabenizar o Garigan pelo campeonato e já me desculpar, 

mas não pude comparecer porque estava no velório lá da criança do seu Airton, esperando chegar o 

corpo e não cheguei a tempo, mas sei que estava ótimo como é de costume e não vai faltar oportunidade 

para que eu possa comparecer. Também agradecer o Wellington Bunilha que veio nos procurar aí 

depois da Sessão, não chegou a tempo, para ver se a gente conseguia uma resposta do secretário do 

transporte dos Universitários que estaria interrompido e eles estariam pagando R$ 500,00  por viagem 

para ir até a Ulbra e dessa forma estava se tornando meio complicado para eles aonde liguei para o 

no outro dia ele prontamente me atendeu, disse que já estariam tomando Providência já que do próximo 

dia já o transporte estaria acontecendo. Também a respeito das respostas aí Vereador Mateus, eu sei 
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que é complicado a gente se indigna, mas vou dizer para o senhor que não é dessa gestão, eu já estou 

na segunda gestão e eu acho que é de praxe do executivo, o senhor já esteve no outro mandato e sabe 

disso, que devido algumas respostas elas sempre chegam incompleta ou meio mascarada, espero que o 

senhor consiga que a gente tenha uma resposta sempre bem declarada, acompanho a tua trajetória 

nessa luta e te desejo sorte." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou 

novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. "Quero só deixar o convite, nessa 

sexta-feira o clube cedeu espaço para escola JJ de Andrade para fazer um jantar alusivo aos 90 anos 

dessa escola, acho que é bem importante prestigiar nossa escola e essa Casa tem se empenhado bastante 

na luta pela reforma dela, do prédio que apresenta tantas dificuldades e acho que desejar sorte nesse 

evento, que consiga alcançar os objetivos. Também gostaria de sugerir aqui, hoje estava olhando na 

rede social Facebook, que a sobrinha do Renato a Tailine Mioli ganhou um prémio lá em Charqueadas 

no campo de rodeio de lá e gostaria de deixar sugerido aqui que talvez na próxima Sessão a gente 

votasse uma Moção de Aplauso para ela ou alguma outra forma de reconhecimento, a gente vê ali no 

Facebook que ela estava bem contente dizendo que estava representando Barão do Triunfo, acho que 

seria bem interessante da nossa parte, nós também como representantes do município, reconhecer o 

empenho e dedicação dela." Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou 

novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. "Só para complementar a fala do 

vereador do Mateus, se eu não me engano é o concurso de gaita ponto que ela participou no primeiro 

ou segundo lugar, sei que ela já está de tempo já nessa lida aí da gaita e é uma excelente artista, eu 

acho que nada mais justo do que a gente fazer essa Moção de Aplauso para ela. Eu também gostaria 

de usar meu espaço aqui brevemente para agradecer e saldar todos os parlamentares da bancada 

Federal Gaúcha que hoje foi a entrega de 112 viaturas para polícia civil, 2253 coletes balísticos para 

Brigada Militar e cinco ambulâncias para o SUSEP aonde eles destinaram numa emenda de bancada 

em torno de 75 milhões de reais para investir na nossa segurança pública no Estado, então estão de 

parabéns, é um recurso que o Governo Federal colocou à disposição dos parlamentares agora no 

começo da gestão e aonde no nosso Estado então foi muito bem investido nessa área da Segurança 

Pública que é uma área bastante carente e uma área que ainda requer muito investimento, mas a gente 

vê que a coisa está acontecendo, então deixar aqui minha saudação para todos os deputados." Usou a 

palavra o VEREADOR ALEX SANDRO, Líder do PDT, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero deixar meus sentimentos à família do nosso 

amigo João Oliveira o senhor Aray Mariano também uma perca de uma pessoa amiga e conhecida de 

todo mundo e também para o seu Airton e Dona Marlene que são produtores de fumo que a gente 

trabalha há tempo, estavam super felizes com a segunda gravidez dela e foi interrompida, mas que Deus 

conforte os corações deles pois não é fácil a situação. Também quero parabenizar o nosso colega 

Vereador e agradecer os Morais por essa emenda que fazia muito tempo que a gente não via um jeito 

para um mais um pedaço de calçamento, agora vai dar certo e temos que agradecer a ele. Também 

quero agradecer o Sérgio pelo convite da festa, não pude me fazer presente, mas a gente soube que foi 

um ótimo evento. Também agradecer o convite e parabenizar o Garigan por mais uma abertura de 

campeonato, desejar sucesso novamente até o fim e agradecer o Derli também porque o Wellington 

esteve nos procurando, o colega Alemão falou com ele, ele conseguiu resolver; são coisas assim que foi 

bom que ele procurou que nem ele comentou que tinham várias conversas que não fechavam, eu acho 

que com diálogo esse tipo de situação, com a nossa secretária Clarice e o Derli, a gente vai conseguir 

resolver muitas coisas.” Usou a palavra o VEREADOR ILO, Líder do MDB, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero deixar meus sentimentos aos 

familiares dos que perdemos nessa semana, familiares de João Oliveira e Aray Mariano e do seu Airton 

e a Marlene, é triste mas são chamados por Deus e nós temos que aceitar. Também quero deixar os 

parabéns à comunidade Luterana pela grande festa de ontem, não pude fazer parte mas sei que estava 

muito boa, de primeira mão, então deixo aqui os parabéns para a comunidade e organizadores da festa 

de ontem da comunidade Luterana. A respeito da resposta, conforme falou o colega Mateus, parece que 
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as coisas são propositais, antes quando nosso prefeito era vereador era o vereador que mais cobrava 

respostas e quando vinha resposta capenga, que vinha bastante para essa Casa também, não são de 

hoje, mas parece que o Prefeito copiou o que vinha de errado, hoje vem mais ainda, então deixo aqui 

também meu repúdio às respostas que estão vindo, muito errada e espero que tome providências, tem 

respostas que eu acho que não é realizado pelo prefeito, mas no momento a gente está aqui, até nos 

deixa bastante chateado com as respostas  que vêm aqui, mas esperamos que nas próximas tenham mais 

respeito e que tome uma providência e mande uma resposta com mais de diálogo para que a gente 

possa se inteirar e entender mais a resposta porque vem resposta que não tem nem como entender, 

então deixo aqui também meu pedido novamente." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE 

RODRIGO, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Desejo pesar às 

famílias todas que foram ditas, foi um no final de semana muito triste no município, mas a vida que 

segue. Também sobre o vereador Alemão e Ferrugem falaram aqui sobre o transporte universitário, 

segunda-feira passada a gente foi procurado aqui na Casa depois da Sessão, a gente não sabia o que 

estava acontecendo e a pessoa também veio bem tranquila, só queria avisar nós o que estava 

acontecendo e pedir que a gente intervisse para ajudar os universitários. A Associação dos 

Universitários contrataram um transporte que não tinha nada a ver com a prefeitura e o qual ele 

reclamou para nós que era um veículo sem condições de viajar e acho que não tinha condições mesmo, 

principalmente para andar no asfalto, tanto que não ia até Canoas, ia só até Guaíba e de Guaíba tinha 

que pegar uma carona com a Prefeitura de Sertão Santana, mas até então esse contrato não foi feito 

pela prefeitura, foi diretamente com Associação dos Universitários aonde no outro dia eu liguei para o 

Derli, quem é, eu acho, que ainda continua responsável pelo transporte, onde ele colocou que na 

quarta-feira já estaria resolvido o problema, aí eu passei para o Wellington como nós combinamos na 

rua, na quarta-feira o Derli me ligou dizendo que não ia ser resolvido o problema por um motivo bem 

alusivo que era questão de estragar o ônibus da saúde, não podia deixar de levar os pacientes à Porto 

Alegre, o ônibus que ia estar disponível para isso ia ter que fazer Porto Alegre com o pessoal da Saúde 

daí ele me disse pode ficar tranquilo que segunda-feira vai começar o ônibus da prefeitura puxar 

novamente, só que estava tudo certo para essa quarta-feira por esse motivo do ônibus da saúde, que é 

um ônibus novo e ninguém esperava estragar, estragou e tiveram que mudar os planos, mas já falei 

com ele, hoje já foi o transporte da prefeitura que puxou, então acho que, como dito pelo vereador, 

acho que na conversa sem muito inventação de história se resolve fácil as coisas quando as pessoas 

querem resolver, não cheguei a conversar com a secretária porque achava que, comentei até na rua 

você estava junto, primeiramente falar com o coordenador porque era um obrigação do coordenador 

explicar para gente, mas o qual foi solucionado. Também amanhã a gente está indo em uma reunião 

em Camaquã, com a CEEE, alguns vereadores representando a nossa Câmara, a gente vê seguidamente 

nas redes sociais o problema da luz da CEEE em nosso município, então amanhã a gente vai estar indo 

lá numa reunião lá onde vai ter vários municípios também nessa reunião cobrando da CEEE melhorias. 

Também abertura do campeonato, agradecer o secretário Garigan e parabenizar a administração nesse 

ponto, o qual depois que entrou essa administração nunca mais foi cobrado inscrição de campeonato 

do município e o qual para os nossos munícipes tem mais chance, agora foi aberto o primeiro 

campeonato fechado do município, pode botar um participante fora do município, mas praticamente 

fechado à onde as equipes ficam mais fáceis de se enfrentar e gratuito também, quero deixar os 

parabéns então ao secretário que vem cumprindo o papel dele como secretário que a gente sabe quem 

é outra administração tinha secretário, mas a gente não via nada acontecer no desporto. Também vi a 

prefeitura um carro que veio para o Conselho Tutelar e está aqui um dos motoristas que sabe que nesta 

luta vai aparecer muitos pais para a criança agora, que quando é uma coisa boa sempre aparece, mas 

todos sabem o quanto eu corri para a prefeitura se cadastrar em um programa que tinha e vinha um kit 

para o Conselho Tutelar, foi na época do Falecido Rui o qual as gurias lá em cima do Conselho Tutelar 

pegaram junto e foi feito o cadastro e hoje eu vejo o carro ali, está adesivado Conselho Tutelar então 

quero deixar os parabéns, não sei quem fez toda a documentação na época, mas deixar os parabéns 



 

 ATA 010/19  7 
 

 

por essa conquista que chega no nosso município nessa semana. Também foi falado aqui sobre a Tailine 

Mioli, foi em Butiá na ponte de Arame o rodeio e não era só de Butiá os participantes, era de toda a 

segunda região tradicionalista a qual pega quase 11 municípios e quantidade de CTG nem sei dizer 

aqui porque é bastante, quase todos os outros municípios tem mais CTGs na cidade, então a gente sabe 

que ela toca bastante mesmo e sou favorável também a gente fazer essa Moção. Também desejar 

parabéns e muita saúde ao meu amigo Ovelha que ficou mais velho quarta-feira, te desejar muita saúde 

que o resto a gente corre atrás. Também quero pedir a todos vereadores que agora no final fiquem aí 

porque a Solange quer convidar aí para a janta, então vou só encerrar aqui e a Solange já pode passar 

aí para convidar.” Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a 

todos para a próxima Sessão Ordinária, dia quinze de abril de 2019 no mesmo horário e local. 

 

 

Sala de Sessões, 08 de abril de 2019. 

 

 

 

RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA               LUCIANE TEIFKE PACHECO           

Presidente                                                 1° Secretária 


