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

Legislativa, realizou-se a décima primeira 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 

10/19, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após passou 

à leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Não houve. RECEBIDAS DE 

TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. nº 011/19 encaminhando 

proposições aprovadas em sessão ordinária do dia 08 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 MANOEL 

RENATO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
"Gostaria de parabenizar o pessoal da Saúde pela audiência pública onde representei a Câmara, onde 

eu acho que é muito importante ali sai algumas decisões de demandas para o município; eu acho que 

só tem a somar, não pude ficar até o final mas estive até mais de 11 horas, então parabenizo e 

agradeço esse pessoal que veio de fora nos dar uma assistência, principalmente nas demandas que a 

gente faz uns pedidos e manda para lá e com certeza se tem retorno. Agradeço o Presidente Rodrigo 

pelo convite para a gente participar da audiência pública em Camaquã, os demais vereadores que 

foram, o Prefeito Elomar também estava presente com a gente, eu e o vereador Rodrigo nos 

inscrevemos  e fizemos colocações lá, a gente geralmente passa na rua para o povo os problemas e lá 

nós tivemos uma chance de fazer colocações, os Vereadores Alemão e o Mateus não quiseram se 

inscrever porque já tinha 3 do município de Barão, então só eu e o Vereador Rodrigo fizemos 

colocação. Também participei nessa semana de uma reunião com os apicultores onde chegando lá 

tomei uma surpresa até, tinha bastante pessoas, onde a gente está acostumado com essas reuniões 

juntar uma meia dúzia, mas acho que lá tinha mais de 30, então eu acho que a hora é agora de 

aproveitar e fortalecer a Associação e com certeza tem o município a possibilidade de ser um grande 

produtor de mel, temos um recurso, acho que temos um pessoal incentivado, então eu acho que agora 

é hora de aproveitar e juntar mais gente. Quero parabenizar o Garigan pelo campeonato ontem, 

também me surpreendi bastante com tanta gente presente, eu não sei fazer cálculo, mas o ginásio 

estava cheio e outra coisa ali que me admirei foi que enquanto não deu o apito do último minuto de 

jogo ninguém arredou o pé, era uma hora da manhã quase e o pessoal, todo mundo estava ali 

assistindo as partidas, então parabenizo e se Deus quiser esse campeonato continue assim e com 

certeza vai continuar para o pessoal vim prestigiar que é um belo esporte que a gente tem no 

Município. Também parabenizo o pessoal da capela Nossa Senhora de Lourdes lá do Gramal, ontem 

também me fez presente numa festa, na divisa de Barão com São Jerônimo, mas o dia estava bom, 

graças a Deus o pessoal conseguiu fazer uma ótima reunião e como sempre não posso deixar de deixar 

meus votos de pesar à família da Dona Maria da Conceição, onde mais uma perca no município, 

quando eu soube que ela estava ruim no outro dia ela já faleceu, então deixo meus votos de pesar a 

todos familiares." Usou a Tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero iniciar parabenizando a equipe da saúde, o 

pessoal do Conselho Municipal saúde pela realização da Conferência Municipal de Saúde desse ano, 
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que apesar de todas as dificuldades, conseguiram o objetivo de realizar esse evento. Também quero 

deixar registrado meus parabéns para equipe da escola JJ, que está completando 90 anos, realizou 

um evento no clube, muito bem organizado, o qual achei muito interessante e aproveitando a presença 

da Viviane professora de história, parabenizar os alunos que fizeram um vídeo montando o início da 

nossa escola, a gente sempre está aprendendo, sempre vai aprender, me chama bastante atenção 

vários fatos, saber como começou e como chegamos até aqui, quero que passe meus parabéns para 

seus alunos. Também quero aqui, como disse o colega Renato, externar meus pêsames à família da 

Dona Maria da Conceição, peço que a Casa faça um ofício de pesar para enviar a família, uma 

senhora que foi bem quista por toda a comunidade e passou um bocado no final de sua vida, mas com 

certeza está num lugar melhor que nós hoje. Como o comentário da nossa ida na reunião da CEEE 

em Camaquã, um evento promovido pela Câmara de Vereadores de lá, nós fizemos nossa parte 

participando desse evento reivindicando as melhorias que o nosso pessoal precisa, só não posso 

deixar  de registrar aqui, como o vereador Rodrigo deixou registrado no evento lá, a ausência de 

qualquer pessoa que representasse o governo do estado ou a CEEE em nível estadual,  quem estava 

representando a CEEE, para vocês ter uma ideia,  foi o gerente de Camaquã; um evento que poderia 

ter sido muito mais resolutivo, mas infelizmente a CEEE não mandou sequer um diretor para escutar 

as demandas da cidade, assim como de outras 12 cidades que estavam presentes, mas o trabalho é 

válido, a tentada é livre e devemos sim estar sempre cobrando melhorias na nossa CEEE, a gente vê 

que não é só aqui na região, mas eu acho que os piores eventos, piores acontecimentos da CEEE 

acontecem na nossa região porque lá o pessoal estava falando de ficar dois ou três dias sem luz e nós, 

todo mundo aqui sabe, que tem gente que fica uma semana sem luz aqui no Barão, eu acho isso 

inadmissível, como que em pleno século 21 as pessoas ficam 7 dias sem Luz, como é que essa pessoa 

vai se virar com seus mantimentos, como é que vão se virar com suas colheitas, beneficiar os seus 

produtos, no caso do tabaco, se não tem energia elétrica, isso é inadmissível, espero que o novo 

governo o  Estado tome medidas que tragam mudanças para isso. Também quero aproveitar esse 

momento para comentar que participei do leilão realizado aqui nessa Casa na quinta-feira passada e 

depois de lá para cá várias pessoas têm questionado algumas coisas nesse leilão, inclusive ontem uma 

pessoa me perguntou como é que os vereadores aprovam que se faça um leilão com os valores que 

foram praticados; primeiramente quero deixar registrado e é de conhecimento de todos,  que o 

vereador não vota por fazer ou não fazer um leilão, o vereador também não vota para indicar o valor 

daquele bem, acho que teve bens que foram vendidos por valores bem abaixo do que poderiam, acho 

que teve bens que não precisariam estar sendo vendidos, como foi o caso da ambulância Doblô onde 

no ano passado eu fiz um pedido de informação perguntando o que precisava arrumar no veículo e 

foi respondido que não seria leiloado, isso foi feito no ano passado e para minha surpresa nesse leilão 

foi leiloado na quinta e na sexta-feira já estava rodando aí eu pergunto para quê leiloar um veículo 

que está rodando, muitas vezes digo isso com experiência por trabalhar na área, já ter sido gestor e 

hoje sou funcionário da área da saúde, muitas vezes falta veículos na área da saúde ou se não fosse 

na área da saúde poderia estar sendo transferido para outro setor, Sertão Santana tem uma Courier 

que há muitos anos pertencia à saúde, foi descartada como ambulância e funcionou vários anos como 

veículo de apoio para a secretaria de obras e essa nossa Doblô sendo leiloada, bem depois mas 

funcionou muitos e muitos anos como veículos de apoio para a secretaria de obras e essa Doblô eu 

digo, poderia muito bem estar sendo utilizado em outros setores e falta veículo para realizar outros 

trabalhos, claro para levar um paciente talvez não tenha segurança necessária, mas tem sim condições 

de estar realizando outros trabalhos aí a gente pensa, vender um veículo rodando por R$ 5.400,00 e 

esses R$ 5,400,00 vai fazer a diferença necessária no caixa da Prefeitura? Vai salvar as contas do 

município? Vai possibilitar um investimento tão grande em outra área que valia a pena abrir mão do 

veículo que está rodando por R$ 5.400,00? Também questão de outros bens, estou trazendo aqui 

comentários que a gente vê na rua, até de comentários de pessoas que compraram os carros, sei que 

existem alguns carros que são legítimos cânceres, que vale a pena vender, já outros não, teve um 
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carro que foi vendido por um valor irrisório e o cara consertou sem gastar R$ 2000,00 para arrumar 

o carro porque as peças para arrumar o carro estavam dentro do carro, o Executivo comprou as 

peças em determinado momento, deixou dentro do carro, esqueceu no mínimo dentro do carro, passou 

meses e vendeu o carro com as peças dentro sendo necessário somente a mão de obra para arrumar 

o carro, trago aqui o dono desse carro, que comprou esse carro, para confirmar isso, faço esses 

comentários porque estou aqui para registrar minhas opiniões, as opiniões das pessoas que chegam 

até mim espero que situações assim não volte a acontecer; como assim também tenho um pedido de 

informação meu, onde eu estava aqui acompanhando o leilão, até onde eu sabia tinha oito lotes no 

leilão quando vi estavam leiloando o lote 9; baixei na frente do leiloeiro o arquivo do nono lote e 

simplesmente botaram um carro e não botaram no site, até por isso estou fazendo o pedindo de 

informação para saber em que momento foi colocado esse nono lote porque para mim se eu não fizesse 

esse pedido de informação estaria rasgando a função de vereador que é fiscalizar o município, 

fiscalizar os atos do Executivos, eu ver uma coisa que eu não concordo e não fiscalizar eu estaria 

falhando o meu juramento que fiz nesta Tribuna em defender os direitos do meu Município." Em 

COMUNICAÇÕES, 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. "Primeiramente também gostaria de parabenizar o campeonato que 

está sendo realizado pela Secretaria de Esporte e Desporto, participei jogando futebol no sábado e 

também assistindo vários jogos do campeonato fechado que está valorizando mais os atletas do 

município, a gente é sabedor que pode incluir um atleta de fora por equipe mas isso valoriza mais 

atletas daqui e quando é campeonato aberto muitas vezes os times daqui do nosso município não 

conseguem chegar até uma final na mesma classificatória. Também o Mateus já falou aqui, 

parabenizo o pessoal da escola pela bela janta que teve na sexta-feira em homenagem aos 90 anos da 

Escola JJ de Andrade onde se esgotaram os ingressos acho que um dia antes de se realizar a janta, é 

muito bom sinal positivo de toda a equipe da escola também dos participantes, o  pessoal colaborando, 

trabalhando e a bela apresentação dos alunos também que quiseram lá; também parabenizo a 

professora Viviane pelo trabalho que está fazendo no Face, de divulgação, resgatando várias fotos 

com pessoas que já estudaram no colégio e tem uma grande história, uma grande tradição no nosso 

município. Também vejo bastante reclamações referente ao nosso posto de saúde, hoje teve mais um 

transtorno ali referente a falta de médico, teve pessoas que estavam ali querendo consultar e 

acabaram indo embora sem conseguir, comentei aqui na Sessão passada, inclusive o coordenador 

Derli estava aqui, disse que estava fazendo de tudo para tentar conseguir abrir um pouco mais cedo 

posto, mas também referente a parte de médico a gente sabe que, parece que está uma época de 

transição dos médicos, que uma nova equipe  vai assumir, pelo que se sabe, então está dando bastante 

transtornos, acho que é inadmissível nosso posto ficar sem médico, em um plantão e muito menos no 

período do expediente normal." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, 

votadas e aprovadas as seguintes proposições: PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 017/19 DO 

VEREADOR MATEUS solicita ao Executivo Municipal que informe quando foi inserido o Fiesta 

IQI7065 no edital do leilão e por que não foi alterado o edital do site da Prefeitura, enviem também a 

relação dos bens e valores vendidos. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 018/19 DO VEREADOR 

MATEUS solicita ao Executivo Municipal que seja enviado cópias de todas as portarias de instauração 

de sindicância, PADs e PAEs abertos desde o início desse mandato, enviando cópia das que já foram 

encerradas. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 019/19 DOS VEREADORES MATEUS E ILO 

solicitam ao Executivo Municipal que seja enviado a relação atual dos CCs e FGs com relação de 

cargos e vencimentos. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 020/19 DA VEREADORA LUCIANE 

solicita ao Executivo Municipal que informe se está faltando remédios na farmácia municipal, se já 

houve licitação de remédios e se há alguma previsão de compra de remédios, solicita-se que informe 

também o porque não está sendo feito exames de sangue custeado pelo município ou Estado. MOÇÃO 

DE APLAUSOS DE AUTORIA DE TODOS OS VEREADORES com base no Art. 138, do 
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Regimento Interno, propõem que Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE APLAUSOS 

A TAILINE MIOLI pela representação do Município de Barão do Triunfo em concursos artísticos, 

conquistando neste ano Taça artística 1º e 2º lugar gaita ponto e pianada no Rodeio Internacional de 

Charqueadas e Taça primeiro lugar 2 ª RT Tradicionalista.. PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO,  decreta ponto facultativo nas datas que especifica e dá outras providências.  

DIÁRIA DOS VEREADORES RODRIGO, MANOEL RENATO, NERCIO E MATEUS, ida em 

reunião da CEEE em Camaquã, dia 09 de abril. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE 

BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR ILO, Líder do MDB, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero fazer parte do ofício de pesar para 

Dona Maria Conceição, uma pessoa amiga e companheira nossa, mas Deus precisa das pessoas boas, 

então deixou de viver com nós e partiu para a vida eterna, então deixo o meu sentimento à família 

pelo falecimento da dona Maria. Quero fazer um comentário aqui, no mês passado eu fiz um Pedido 

de Providência da estrada da Invernada dos Abreus e foi feito algum trecho da estrada e outros se 

encontram pior do que estavam; hoje na parte da manhã tive no Barão e ouvi bastante comentários 

de algumas pessoas da região da Invernada,  me chamou muita atenção, estão lá quase isolados, a 

gente sabe que foi feito um trecho e outro não, até ele me chamou muita atenção, até me gozou bastante 

dizendo que o teu Prefeito não tem palavra, eu disse  tem coisa que eu também já sei há mais tempo 

que não tem palavra, até se apegaram muito porque uma semana atrás o prefeito teve na região e 

prometeu 100% que as patrolas não saiam de lá sem fazer as estradas e geralmente o prefeito vem 

embora, a patrola veio também e não retornou nem deram solução àquela região; também comentou 

bastante ontem que duas pessoas estavam tapando valeta e buraco de enxada, isso é muito 

vergonhoso, isso é vergonhoso para nós que somos Vereadores, fizemos nossa parte aqui, mas 

sinceramente o prefeito ou o responsável não tem o respeito com as pessoas,  eu digo isso aí e isso dói 

na alma da gente, que nem esse comentário em época de campanha, prometeu mil coisas e hoje nada 

foi cumprido, então deixo aqui meu pedido, meu repúdio ao Prefeito não sei quem é o responsável 

pela secretaria de obra, que tome providência porque senão o pessoal já estão fazendo comitiva e vão 

vir até a prefeitura e eu me coloquei à disposição, eu sou parceiro e tenho certeza que nós Vereadores 

dessa Casa serão o parceiros também, estão prometendo vir na segunda-feira, que é dia de Sessão, 

para convidar os vereadores para ir à prefeitura, então é muito vergonhoso para o município chegar 

nesse ponto das pessoas se locomover da sua região para vir até a prefeitura pedir estradas, então 

isso é muito doloroso, deixo aqui esse pedido e espero que o prefeito ou responsável tome providência 

em nome dessa comunidade." A VEREADORA LUCIANE, Líder do PSD, abriu mão da palavra. 

Usou a palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Não ia me manifestar no espaço de líder, mas tenho 

uma preocupação que é muito grande, hoje algumas pessoas me ligaram a respeito do que aconteceu 

no posto, ficamos até meio-dia sem médico e essa situação está me preocupando e não é de hoje, 

espero que eu esteja enganado, eu acredito que está acontecendo uma transição por esses dias, que 

está vencendo o contrato, o que chega até a gente é que vai trocar a equipe que, era a equipe do Dr. 

Frederico; a vice está me fazendo sinal que não vai mais acontecer, que bom que não vai mais 

acontecer, isso é uma situação que me traz tranquilidade porque até onde eu sabia a outra equipe 

tinha ganhado a licitação por bem menos preço e eu acredito que se isso aconteceu tomara que a 

outra equipe entre e consiga a trazer o que a nossa demanda mande porque é uma coisa que me 

preocupa, se a gente sabe que profissional médico hoje está em falta no mercado e outra equipe vim 

ganhar por bem menos preço daqui a pouco quem vai pagar vai ser o município, a situação que 

aconteceu hoje a gente sabe que vem estourar no vereador e no executivo, mas que não foi culpa nem 

executivo e nem da direção porque simplesmente ligaram para o médico, ele estaria vindo e aí 

qualquer um pode se atrasar e a espera é normal, espera um pouco e espera mais um pouco aí liga o 

cara está fora de área e até tu se dá por conta que o cara não vai vir já se passou até meio-dia; quero 

também agradecer o Doutor Frederico porque Doutor Marco Aurélio se deslocou  para atender as 
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pessoas que ali estavam, como falou Vereador Diogo que o avô dele ficou desde às 8 horas até o meio-

dia ali; então a vice me deixa mais tranquilo pelo sinal ali que parece que não vai vir mais outra 

equipe, foi o que eu entendi até aí, mas deixo aqui registrado a minha preocupação." Usou a palavra 

o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou novamente quem não estava presente em sua 

primeira saudação. "Até ia puxar o assunto da equipe médica mas eu fiquei com a dívida aos sinais da 

vice, então vou deixar suspenso essa minha dúvida. Hoje coloquei três pedidos de informações, até 

um seria colocado na semana passada mas deu um erro de comunicação foi colocado hoje, muitas 

vezes pode ser taxado de chato pelo tanto de pedido de informação que faz, mas eu acho que é uma 

das funções do vereador, a gente não pode se queixar, a mesma coisa é estar criticando policial por 

estar prendendo alguém, é a função do vereador fiscalizar e vou fazer isso até o fim do ano que vem, 

se Deus quiser. Quero deixar registrado a preocupação que mais de uma pessoa me trouxe nos últimos 

dias, esses dias o Wellington Bonilha veio aqui conversar com nós sobre o transporte e que bom que 

se resolveu e só hoje uma pessoa que trouxe uma preocupação de um transporte para São Jerônimo 

na sexta-feira que estaria faltando lugar no carro, eu sei que o transporte é bem complicado, que bom 

que o município está conseguindo fazer o transporte gratuito, eu sei o quanto é oneroso e o quanto é 

sacrificante para gente buscar uma formação fora, mas só quero deixar registrado que tem que 

resolver essa situação do transporte da sexta-feira para São Jerônimo, que parece que são seis ou 

sete alunos e um aluno pode faltar na faculdade, no último dia um aluno teve com carro particular 

para não deixar outras pessoas de a pé, então deixo aqui meu pedido que o Executivo tenha essa 

atenção. Quanto à estrada que o vereador Ilo comentou, se o teu parceiro Ilo se for preciso pode 

contar com o colega Vereador aqui." Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, 

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

primeiramente então parabenizar a organização, comunidade e todos os envolvidos no jantar em 

comemoração dos 90 anos do nosso Colégio JJ de Andrade, grande envolvimento dos alunos e 

professores, enfim foi um jantar muito bem organizado, eu tenho certeza que rendeu bons frutos, uma 

janta muito boa e também souberam tanto contar história desses 90 anos como passar para a 

população uma história que durante esses 90 anos muitos dos nossos pais e avós, talvez bisavós 

tenham frequentado essa escola que hoje ainda está em funcionamento no nosso município e se Deus 

quiser vai continuar por muitos e muitos anos. Também convidar o pessoal para a terceira rodada do 

primeiro campeonato de futsal do nosso município, masculino e feminino que tem início às 20 horas, 

então na quarta-feira vai ter essa rodada na qual por ser um campeonato fechado de dentro do 

município me surpreendeu pela quantidade de times que apareceu, até estava conversando com o 

pessoal de outros municípios, tem no Sertão o mesmo tipo de campeonato, para colocar oito times é 

uma briga, então está de parabéns aí o secretário, também a administração e vai ter também outro 

grande jogo que é o final do Gauchão, mas para quem quiser olhar não precisa se preocupar porque 

vai ter o telão lá no ginásio para olhar os dois eventos ao mesmo tempo. Eu não ia entrar no assunto 

do posto de saúde, mas como o vereador Nercio falou, aconteceu o fato de faltar este médico e ficar 

um bom tempo sem atendimento médico, mas o que não atrapalhou o bom atendimento da equipe da 

enfermagem, tive o fato do meu avô se machucar hoje de manhã, apesar de não ter médico , ele foi 

muito bem atendido pelas enfermeiras e pessoal do atendimento, apesar do desconforto da grande 

quantidade de pessoas porque tem pessoas que dependendo do caso e da pressa, muitas vezes não 

podem esperar, então deixo meu alerta para a Administração, mas como a nossa vice-prefeita 

sinalizou, é uma coisa atípica e temos que cuidar para não acontecer de novo." Usou a palavra o 

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

as pessoas que se faziam presentes. "Quero parabenizar o pessoal, a equipe e todos se envolveram na 

janta da escola pelo belo evento, não pude estar presente mas todos comentam sobre essa janta. 

Também quero parabenizar o secretário Garigan pela continuação do seu campeonato. Quero deixar 

meus sentimentos de pêsames à família da Dona Maria Conceição, mais uma perda de uma pessoa 

conhecida e amiga de todos no município. Também queria comentar sobre, não sei como é que está 
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sendo feito o recolhimento do lixo no interior, se é uma vez por mês ou são duas, a gente vê como na 

escola da Egídio, lá no Itamar, lá no mercado na serra estão tentando colocar todo o lixo na lixeira 

mas está transbordando; ali no Giovani Pereira também eles fizeram uma lixeira ali, a comunidade 

toda está tentando não esparramar o lixo, mas está tudo transbordando, tudo cheio, então a gente 

deixa um pedido ao executivo, não sei qual é o contrato, qual é a função desse recolhimento; lá em 

Morrinhos também acho que faz muito tempo que não é recolhido, lá na entrada da Usina está tudo a 

campo afora, então eu acho que teria que ver uma forma de ter mais dias de recolhimento. Também 

sábado três moradores da Invernada ligaram falando sobre a situação da Patrola que veio embora aí 

eu liguei para o prefeito Elomar e ele explicou que teve trazer para o rebaixamento dessa rua que vai 

ser feito o calçamento; fica difícil as pessoas entender estão sem acesso, hoje para ir recolher o fumar 

foi muito difícil, o prefeito prometeu que amanhã a patrola vai para lá de volta então temos esperando 

para ver se não tem necessidade desse pessoal vir aqui porque eles querem vir todo mundo na 

prefeitura. Quero desejar a todos uma Feliz Páscoa, agora no próximo domingo, uma comemoração 

especial, desejando paz e esperança a todos nossos munícipes." Neste espaço, usou a palavra o 

PRESIDENTE RODRIGO, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. 
"Quero aqui já parabenizar todos da escola pelo jantar sexta-feira, também quero agradecer aos que 

me ajudaram lá na churrasqueira para fazer o churrasco, o Dioninho, o Ilvo, o Gularte e o Jair e 

parabenizar todos os professores que vem se envolvendo na nossa escola estadual e pelas bela 

apresentação que lá saiu, estão todos de parabéns, foi uma pena que era pequeno nosso espaço para 

janta ficou bastante gente querendo ir e não pode se fazer presente, mas isso mostra o quanto a nossa 

escola estadual é bem quista pelo município. Também Vereador Mateus falando sobre os 

universitários, eu sou uma pessoa que sou um dos grandes, igual a todos vereadores aqui, a defender 

nossos universitário, mas eu participei diretamente desta questão de São Jerônimo, Vereador Mateus, 

o qual não ia ter transporte para São Jerônimo, então quem veio te reclamar tem que falar com a 

Presidente para saber o que foi tratado, na linha de São Jerônimo o Prefeito está cumprindo, era 

desde a época nosso ex-prefeito falecido Rui que já não ia ter mais transporte que não era para 

ninguém se inscrever na faculdade de São Jerônimo e foi a mesma coisa o primeiro ano do Elomar e 

assim por diante, aí como já tinham pessoas que faziam anos que estavam fazendo a faculdade, se 

resolveu colocar um carro que a maioria dos dias um carro com quatro lugares ou cinco, acho que 

até é a Spin que está indo agora, que são seis lugares, daria conta mas o trato não era a Spin é um 

carro com quatro lugares e o que passasse disso as pessoas iriam ter que dar um jeito e se dividir 

entre elas, foi esse o trato e eu participei juntamente para ter esse transporte para São Jerônimo, 

então me desculpe universitários, mas esse ano o que foi tratado foi um carro para levar, não estou 

aqui para defender o prefeito quero sim sempre defender os universitários, só que foi tratado foi isso. 

Também aqui tivemos a informação agora da vice-prefeita e para ficar bem claro, não é que não vai 

ser outra firma,  é que assim, amanhã vai ter o parecer do jurídico procurador Joel quanto ao recurso 

da empresa do Dr. Frederico, aí sim vai ser definido o que vai acontecer, é só para ficar bem claro, 

não é que daqui a pouco pode ser outra equipe, mas de contraponto quero dar aqui os parabéns a 

empresa do Doutor Frederico porque é culpa mas não é culpa, todo mundo que tem empresa sabe o 

que pode acontecer, um contratempo, mas ele conseguiu resolver e 1h30 já tinha um médico 

trabalhando no município, foi como o Vereador Mateus falou, o médico disse que vinha e como a 

gente sabe que o telefone não funciona no nosso trajeto, tentavam ligar e o telefone só dava desligado, 

isso foi o que o secretário me passou, eu também fui procurado e aí daí a gente sempre estava naquela 

esperança, está chegando, porque a gente sabe que não funciona o telefone e o médico não chegou, 

aí o Doutor Frederico conseguiu o Doutor Marco Aurélio para vir a 1h30, acho que foi o Doutor 

Frederico, a responsabilidade da firma era dele então queria que sim dar os parabéns a ele que 

conseguiu resolver em pouco tempo e a gente sabe que não é costumeiro faltar médico e tem 

preocupação sim de uma outra empresa entrar, mas no mesmo ponto a gente também tem uma 

preocupação, pois na época da fisioterapeuta, todos vereadores inclusive eu, estávamos batalhando 
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muito para ver se não saia a fisioterapeuta que tinha de São Jerônimo, a gente achava que era 

insubstituível, hoje nós temos uma que eu vejo melhor, nunca mais tivemos aquele problema que toda 

semana tinha gente aqui na Câmara reclamando de fisioterapeuta e acho também que na equipe 

médica, acredito eu que tenha mais empresas sérias, principalmente no ramo de médicos, não quero 

dizer que eu não quero que o Doutor Frederico continue aqui, mas eu acho que a gente não pode estar 

levantando uma preocupação sem antes ver as pessoas trabalhar, mas de contraponto já vimos outra 

empresa, na outra administração, aqui no município, na época do Odone, na qual eu trabalhava na 

ambulância, que também nunca vinha, nunca tinha médico, na época funcionava o hospitalzinho de 

Sertão e a gente tinha que estar levando lá o pessoal que vinha aqui para atender, então é preocupante 

é, mas  se entrar outra empresa primeiro a gente tem que ver o trabalho para depois a gente cobrar. 

Amanhã a princípio eu e o Vereador Tiago, não sei de repente o Vereador Diogo, estaremos indo na 

reunião do DAER sobre a questão do nosso transporte à capital, o qual a gente só tem as 11 horas, 

mas não tem como retornar ao município, então a gente vai lá amanhã mais uma vez fazer uma 

cobrança forte em cima do DAER para que se tome providências." Nada mais havendo a tratar 

determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia 

vinte e dois de abril de 2019 no mesmo horário e local. 

 

 

Sala de Sessões, 15 de abril de 2019. 

 

 

 

RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA               LUCIANE TEIFKE PACHECO 
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