
 

 
 

 

 

ATA 012/19 

 

 

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

da Casa Legislativa, realizou-se a décima segunda 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 11/19, 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 

012/19 encaminhando proposições aprovadas em sessão ordinária do dia 15 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 TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Queria estender um boa noite a todos, principalmente a Tailine que ganhou essa nossa 

Moção de Aplauso pelo reconhecimento de estar representando o município de Barão do Triunfo 

tocando gaita em vários lugares da região, vários municípios, começou desde criança com certeza 

deve praticar bastante mas tem que ter o talento que muitas pessoas, às vezes praticam e não 

conseguem se destacar igual você conseguiu; continue assim se esforçando e com certeza você vai 

muito longe nessa profissão ainda. Também ontem na parte da tarde estive participando da festa 

na Água Fria, nesse tempo tem bastante festa em nosso município a gente podendo participar 

sempre é bom, o pessoal gosta de ver os vereadores na festa e assim a gente também aproveita e 

conversa alguma coisa que às vezes principalmente se comunicar, nessas comunidades mais 

distantes a gente acaba não tendo muito contato com os eleitores e durante os eventos pode ser 

uma boa oportunidade para conversar alguma coisa ou ver o que cada comunidade está 

precisando para a gente tentar chegar junto ao prefeito e pedir. Também na semana passada eu e 

o vereador Rodrigo, se não me engano na quarta-feira, novamente fomos do DAER, acho que o 

prefeito já tinha ido, também outros vereadores, protocolar o pedido que DAER intervenha junto 

a linha do ACV que está bem complicado, uma hora se coloca linha, outra hora tiram a linha e o 

pessoal vem aí espera o ônibus, para ir na capital é uma burocracia, quem depende do transporte 

coletivo está complicado, até se propôs que nós organizasse uma reunião dentro da sede do DAER 

com o Aroldo, que é o chefe lá do ACV da empresa, é uma boa oportunidade para conversar, tentar 

mais uma vez um diálogo, levar as entidades, tipo o sindicato que sempre faz excursão com o ACV, 

o próprio Raul auto peças que contrata o ACV, então o ACV sempre se apega na questão das 

passagens da Saúde, mas se a prefeitura tem um carro próprio fica complicado de estar dando 

passagem e deixar  seu ônibus parado dentro de casa ou na garagem, então fica complicado, e 

também nos colocou que seria uma  questão mais a longo prazo é fazer uma licitação, o DAER 

está organizando fazer uma nova licitação das Linhas boas e também as mais complicadas que 

pega no interior com menos movimento, ele colocou que a empresa para participar de uma linha 

boa teria que participar de uma linha não tão boa, então a gente fica nessa expectativa eles estão 

trabalhando para isso, pelo menos foi o que ele colocou para nós e vamos seguir no aguardo aí, 

qualquer coisa a gente entra em contato com eles novamente para ver se resolve esse problema 

das linhas de transporte no nosso município." Usou a Tribuna o VEREADOR DIOGO, saudou o 
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Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero saudar a 

nossa visitante e homenageada de hoje por essa Casa, a Tailini Mioli que tem levado então o seu 

talento, o nome do nosso município a várias competições e apresentações na modalidade da gaita, 

que é a sua especialidade, na qual vem conquistando inúmeros títulos, inúmeros reconhecimentos 

baseados no seu talento e isso nos alegra muito, por saber que você é da nossa da nossa terra 

nascida e criada aqui e está tendo essa coragem de mostrar o seu talento para mais municípios e 

é uma das coisas que a gente tem batalhado muito nessa Casa para o desenvolvimento da cultura, 

do artístico, que nos últimos anos a gente infelizmente viu bastante regressão nesse ponto, a banda 

Municipal hoje não existe mais, muitas apresentações, as vezes, em datas festivas também não 

estão sendo feitas da maneira que eram feitas há uns anos atrás mas a gente segue cobrando, 

esperando então que o Executivo possa daqui a pouco olhar com mais bons olhos então essa parte 

tão importante que é a cultura e os nossos artistas aqui municipais e regionais, mas está de 

parabéns mais uma vez e continue assim que você vai longe, você tem um caminho longo e bonito 

pela frente. Também queria mais uma vez tocar aqui no assunto das nossas estradas, a gente está 

aí chegando o inverno e mais uma vez a gente que lida com transporte a gente tem sofrido bastante 

com a questão de buracos e barros na estrada, até sábado de manhã fiz uma cobrança pessoal 

para o nosso prefeito que se viesse a chover conforme estava marcando chuva final de semana a 

gente ficar novamente sem acesso, no qual ele atendeu, ele mandou lá as máquinas e caçamba e 

cascalho deu uma ajeitada na estrada do Faxinal que estava terrível ali aquele barro, então 

agradecer a boa vontade do prefeito e de alguns CCs que se dispuseram para prestar esse serviço, 

mas realmente a situação é bastante preocupante, não só para nós transportadores mas a gente 

tem visto bastante pessoas que precisam se locomover no município e acabam ficando empenhado 

nas estradas e os próprios ônibus escolares também, que vai começar agora o problema de muitos 

ônibus não conseguir chegar nos colégios atrapalhando o ano letivo e causando um transtorno 

para os alunos e pais, então a gente cobra bastante nessa questão, que no verão seja feita a 

manutenção mas  vamos seguir cobrando, mas peço então que o executivo dê uma atenção a mais 

para nossas estradas, a gente vê a situação do maquinário, foi feito agora dois leilões 

consecutivos, bastante máquina deteriorado mas o que se tem funcionando tem que botar para 

trabalhar, então às vezes a gente acaba pensando, mais por que o Barão não poderia progredir 

mais, muitas vezes é essa questão do acesso, muita  a gente de fora que às vezes por ter ficado 

empenhados algum barro, ter quebrado o seu veículo, muitas vezes deixa de vir no nosso município 

ou visitar, fazer um negócio ou até investir dentro do Barão por causa do nosso acesso então 

infelizmente a nossa situação é essa mas a gente tem que continuar aqui sempre cobrando. 

Também agradecer o pessoal da Emater, o professor Maurício da Feevale que está iniciando um 

trabalho muito bacana aqui no nosso município, quarta-feira até me convidou para fazer uma 

visita à alguns produtores, na questão do carvão ele está fazendo um trabalho junto a Feevale, 

pois o pessoal muitas vezes no inverno reclama da fumaça do carvão, que acaba trazendo um mau 

cheiro, trazendo uma certa até, digamos que até uma certa poluição por algumas pessoas que não 

tem tanta noção nessa área do carvão, acabam reclamando, e realmente traz um desconforto que 

é natural como qualquer uma estufa de fumo pode trazer, queimando ou uma empresa ou uma 

indústria vai trazer, com certeza o problema da fumaça, só que isso não é um problema; através 

da Feevale então está sendo feito um estudo dentro do nosso município, um estudo que já foi feito 

em vários outros municípios, que é a respeito da saúde dos trabalhadores que trabalham no 

carvão, muita gente diz eu não vou trabalhar no carvão porque a fumaça prejudica a saúde, isso 

é mentira, isso já está provado e comprovado que não prejudica em nada e juntamente nesse 

trabalho agora estão sendo cadastradas em torno de 3 a 4 famílias que vão ser acompanhada 

durante um ano e daqui um ano vai sair o resultado então, fazendo exames de sangue e 

acompanhando para ver essa questão da saúde do pessoal que trabalha no carvão. Eu estou muito 

tranquilo nessa questão porque eu sou um grande defensor do carvão que é uma das nossas fontes 
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de renda do nosso município, uma das coisas que ajuda a girar a economia do município e com 

certeza vai esse trabalho vai trazer aí um pouco do tabu que tem a respeito do carvão, vai tirar um 

pouco, esse trabalho eu sei que já foi feito em vários lugares, pela Universidade de Santa Maria, 

Universidade do Vale do Caí que fez em Brochier e até hoje nunca foi apresentado um estudo que 

comprovasse que o carvão faz mal para saúde, então juntamente com o professor Maurício, 

inclusive até nos colégios, em dois colégios da rede Municipal vai ser instalado o equipamento 

que filtra o ar, ele trabalha tipo como, digamos um pulmão, então daqui de tantos em tantos meses 

esse material é levado para fazer análise, no qual sai o resultado que como eu falei aqui, eu estou 

bastante tranquilo nessa questão porque eu tenho plena certeza que isso só vai trazer benefícios 

aqui para o pessoal conseguir trabalhar mais tranquilo até alguma pessoa que tem algum tipo de 

tabu na questão do carvão, então ficar mais tranquila, mas agradeço o pessoal da Emater que 

trouxe esse apoio da Feevale, também os professores que estão bastante interessados, que vem aí 

para contribuir nessa nossa questão tão importante aí que vem ajudar muita gente trazendo fonte 

de renda para muitas pessoas do nosso município." 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. "Quero parabenizar a Tailini pela dedicação que ela tinha e tem pelo acordeon onde 

vem conseguindo representar o nosso município muito bem, não é de hoje que ela, desde pequena, 

ela tira esses primeiros lugares aí, eu acho que a pessoa tem que ter um talento porque não é gente 

só da região que participa, isso aí é de toda a região então deixo os parabéns a ela, a gente 

resolveu fazer essa Moção de Aplauso e que continue sendo sempre essa pessoa dedicada, nos 

estudos então nem se fala, já falei na Sessão passado até me preocupo um pouco porque estudo, 

claro que a pessoa tem que se dedicar, mas não pode ir muito além do que a que a ideia pode, 

então se Deus quiser logo ela estará trabalhando aí, conseguindo o que ela está indo atrás, então 

é isso aí, muitos parabéns e muitas conquistas aí na tua vida então. Também parabenizo a 

Administração junto com a secretária da educação Clarice, onde conseguiu 330 kits, que seria de 

cadeira e mesa onde com certeza quase que todos os colégios do município estão precisando, então 

onde vai ser analisado aí e colocado onde realmente está mais necessitado, então parabenizo pela 

dedicação também, onde a gente sabe que aonde depende desses recursos que vem de fora é bem 

complicado, se tu não insistir e batalhar tu não consegue nada e a gente está vendo que está tendo 

bom trabalho junto com a Administração. Parabenizo também o pessoal da Água Fria pela grande 

festa que teve, onde para mim foi a maior em população, deveria ter perto de mil pessoas lá então 

graças a Deus deu um dia bom, deu para o pessoal quase da região toda, tinha gente na festa da 

Água Fria, então graças a Deus com certeza o pessoal vai ter um bom retorno de lucros que é o 

que a gente se dedica bastante para conseguir. Também parabenizo o Garigan por mais uma 

rodada do campeonato onde a gente está se surpreendendo com o público, todas as rodadas está 

dando o ginásio cheio, onde eu não me canso de elogiar, que eu acho que no município nessa parte 

aí está indo muito bem onde a gente não via quase acontecer e hoje está acontecendo esse 

campeonato e a gente só vê elogio, então gostaria de deixar os parabéns novamente e também 

agradecer o prefeito, que a gente teve uma reunião hoje à tarde onde ele veio nos esclarecer 

algumas dúvidas das nossas obras e ele fez alguns comentários ali que eu fiquei faceiro ou porque 

não acontecia muito, então eu acho que a gente, Câmara e Prefeitura, devem ter esse convívio 

para a gente conseguir trabalhar melhor que nem eu sempre falo, passa para a gente os problemas 

e as coisas boas também que com certeza vai ser mais fácil da gente administrar o município, 

enfim todos nós temos ganhando recursos que são públicos." Usou a Tribuna o VEREADOR 

MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
"Quero iniciar parabenizando a Tailine por estar se destacando nessa área, como fiz um 

comentário na outra Sessão, a gente via programa da Globo, The Voice, o pessoal de Sapiranga e 

do Estado se orgulhando que tem uma representante no programa e acho que nós temos que se 
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orgulhar de ti que está levando o nosso nome do nosso município para vários locais do Estado e 

se destacando, te desejo toda sorte e que continue nessa jornada. Também parabenizar a 

comunidade da Santa Rita de Cássia na Água Fria, como o Renato disse, uma baita festa ontem 

que pude participar na parte da tarde, é bem no canto do município, na divisa, mas a gente vê 

bastante gente de todas as regiões do município participando. Agradecer o prefeito e o arquiteto 

que estiveram presentes na reunião hoje conosco nos esclarecendo algumas dúvidas, onde foi 

falado das obras e também das estradas, a gente tem aí essa preocupação da Estrada da Invernada 

e fica até difícil de dar uma resposta para ele por causa que a cobrança da estrada da Invernada 

é de meses e meses, fica difícil a gente estar dando uma resposta justificando o prazo de uma 

semana, mas espero que eles consigam enviar as máquinas para aquele canto que com certeza 

está precisando e aproveitar esse período antes das chuvas porque se faz o inverno chuvoso é 

complicado, a gente vê que qualquer chuva dá um dano na estrada. Também gostaria de deixar 

registrado aqui meu pedido para uma atenção na estrada da Linha Nova e Boca do Campo, a 

gente sabe que a chuva andaram atrapalhando, mas está bem complicado e acho que se faz 

bastante necessário atenção nessas áreas e finalizando gostaria de, já conversei com a assessora 

Dalvana, mas gostaria de reforçar a reiteração de algumas respostas que não veio para nós, 

inclusive algumas respostas veio dizendo que seria encaminhado, mas peço que a Casa oficialize 

ao prefeito essa reiteração, mas peço atenção do Executivo e que nos encaminhe o mais breve 

possível." Usou a Tribuna o VEREADOR NERCIO, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Como já foi falado por outros vereadores, não 

posso deixar de parabenizar a Tailine por estar levando o nome do nosso município e do nosso 

CTG, eu acho que mais do que justo essa Casa fazer essa Moção de Aplauso, que em valores é 

simples, não é significativo mas a gente sabe que para o teu ego, tua carreira, isso significa 

bastante, então que siga sendo está menina e levando o nome do nosso município que é difícil se 

vê uma guria nova seguindo a nossa tradição levando o nome da nossa tradição e do nosso 

município, então para nós é um orgulho ter você representando nosso município na tradição que 

é tão grande e é firme dentro do Barão levando o nome do CTG e de nosso povo, siga nesta carreira 

com apoio desse Vereador, pode ter certeza que sempre que precisar pode contar comigo. Também 

não posso deixar de agradecer aos vereadores que tiveram em reunião no Daer, o Presidente 

Rodrigo e o vereador Tiago sabem que eu queria estar lá com vocês mas infelizmente tinha 

compromisso marcado nesse dia não pude, que já é uma briga antiga da gente, já tivemos na 

Agergs e tivemos na Secretaria de Transporte a respeito do nosso transporte intermunicipal e a 

gente sabe que é uma briga que não é fácil mas pelo que me passaram a gente está no caminho 

certo com certeza vamos ter algum retorno, com certeza na próxima reunião estarei junto com 

vocês lá medindo força porque a gente sabe que a empresa que está fazendo esse trabalho dentro 

do nosso município é muito difícil de dialogar com essa empresa mas nós como servidores do 

município não podemos deixar de fazer a nossa parte por ser difícil ou não. Também não posso 

deixar de agradecer a presença do prefeito que veio aqui hoje nos esclarecer as situações das 

obras que a gente tem em andamento, como falou o Vereador Renato a notícia da obra da praça 

é boa, amanhã já está recomeçando, era problema da Caixa, é por etapa então teria completado 

uma etapa e teriam pedido nova verba para a seguir e amanhã estará começando, mas os ginásios 

dos colégios, me preocupo bastante porque a gente sabe que a defasagem de projetos devido às 

obras ter estado lá atrás e hoje a gente sabe que tudo subiu e um dos materiais que mais subiu é o 

aço e as empresas decretaram essa defasagem de projeto e a gente sabe que nos Ministérios é 

muito complicado de conseguir mais verba para que se conclua essas obras e aí vão ter que lidar 

com verba livre, vão ter que aguardar para ver quanto vai representar de acréscimo nesses 

projetos e rezamos para que o nosso município tenha condições para que a gente consiga concluir 

essas obras, senão vai ser mais um elefante branco enterrado em nosso município, que a gente já 

tem Minha Casa Minha Vida, que para nós é uma decepção, não foi problema de administração, 
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a gente sabe que é de governo, mas a gente já tem esse elefante e não queremos ter  mais uns dois 

ou três dentro do município." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram 

discutidas, votadas e aprovadas as seguintes proposições, projeto de lei e diárias: INDICAÇÃO 

Nº 012/19 DO VEREADOR NERCIO que seja estudada a possibilidade da Prefeitura levar os 

alunos que estão fazendo o processo seletivo para engrenar na Escola Militar em Porto Alegre, 

sendo que atualmente tem três alunos do município participando dessa seleção. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 021/19 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado o mais breve 

possível uma rampa de acesso a cadeirantes na Prefeitura. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

022/19 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que seja providenciado uma reforma nos 

brinquedos da pracinha, nos aparelhos de ginástica e nos casos que se fizerem necessários a troca 

por equipamentos novos. Justificativa: Os equipamentos atuais encontram-se em situação crítica 

apresentando inclusive riscos aos frequentadores. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 023/19 DO 

VEREADOR MATEUS que seja providenciado desaterro e desentupimento do bueiro em frente 

a capela mortuária. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 021/19 DOS VEREADORES MATEUS 

E ILO que informe qual é a expectativa de retomada dos trabalhos de roçadas e em qual trator será 

adaptada a roçadeira. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 022/19 DOS VEREADORES TIAGO, 

ILO E LUCIANE que informe o nome dos representantes que compõem a Comissão de Trânsito 

Municipal. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 023/19 DOS VEREADORES TIAGO, ILO E 

LUCIANE que informe quem são os integrantes das comissões do PAD e do PAE. PROJETO 

DE LEI Nº 007/19 Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento corrente. DIÁRIA 

DOS VEREADORES RODRIGO E TIAGO Ida em reunião no Daer, em Porto Alegre, dia 16 

de abril. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o 

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

e as pessoas que se faziam presentes. "Eu quero parabenizar a Tailine pelo seu talento, por 

representar o nosso município nos concursos de acordeon, quero te desejar sucesso e continuidade 

para representar nossa tradição. Também quero aqui deixar os parabéns pelo aniversário da 

minha esposa Daiane que foi na sexta-feira, aonde um dia que era para ser de felicidade, mas ela 

estava com bastante tristeza pela perda do seu pai a poucos dias, onde na qual era o primeiro que 

6:30 ou 7 horas da manhã sempre ligava para ela dando os parabéns. Também quero parabenizar 

o Rafael e a sua equipe pela ótima festa da Igreja Santa Rita de Cássia. Quero agradecer a 

presença do prefeito e do arquiteto por vir nos explanar situações das obras, onde a gente teve 

assunto também sobre as estradas, que tem bastante dificuldade e quero também agradecer a esses 

CCs que no sábado deram apoio para prefeito, onde conseguiram encascalhar um pouco da 

estrada do Faxinal, se continuasse a chuva no final de semana nem automóvel ia cruzar, como na 

quinta-feira que trancou o trânsito." Usou a palavra o VEREADOR ILO, Líder do MDB, saudou 

o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. especial a Tailine 

que está representando nosso município, “eu te agradeço de coração, te desejo todo sucesso do 

mundo pela força e pela tua garra tradicionalista, está andando por ai fazendo seu destaque e 

representando nosso município, desejo todo sucesso do mundo, te agradeço pela tua dedicação e 

tua vontade, com certeza você vai em frente, você é uma jovem vai acontecer muita coisa mas já 

está de parabéns pela sua dedicação e pela força de vontade, pela profissional que você é então te 

desejo todo sucesso do mundo. Bom gente, quero agradecer o prefeito que estava aí, pelo convite 

da reunião onde fez alguma explanação para nós, tomara que seja a realidade conforme o prefeito 

passou para nós, mas eu sinceramente não sou muito confiante mas temos que acreditar em alguma 

coisa, onde foi debatido também o problema das estradas da Invernada dos Abreus que se 

encontram em péssimas condições, esperamos que seja realidade conforme Prefeito comentou com 

nós porque o nosso povo está cansado de esperar, conforme já passou para mim e outros colegas 

vereadores, que vou vir até a nós e a gente ir até a prefeitura, e a gente que é representante do 

povo, principalmente eu com certeza vou ir, a gente é vereador do povo. Gostei muito da ideia do 
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prefeito, tomara que esse sonho seja realidade, está pensando em comprar uma Patrola nova, eu 

acho que está na hora gente, nós estamos com dois anos e quatro meses de administração e eu não 

quero pecar se eu vou falar uma inverdade, eu até o momento não sei de nada assim que o nosso 

prefeito adquiriu para o nosso município com recurso do município, temos conquistas sim com 

emenda parlamentar de Deputados, emenda que vem tem um trator, tem dois carros da Saúde, tem 

o carro da APAE, mas eu não sei sinceramente, se veio eu não sou sabedor, se tem essas conquistas 

também não sou sabedor e até peço que se teve conquistas que informem para nós, eu não sou 

sabedor que o nosso prefeito, que a nossa Prefeitura adquirisse, nem que seja uma pá de corte ou 

uma enxada, por aqui passaram vários Prefeitos, um comprou Patrola, outro comprou o ônibus, 

não citar nome de ninguém, mas todos fizeram grandes conquistas em nosso município, de uma 

forma ou de outra, financiado ou pedalaram, pagaram, algum deixou resto a pagar para os outros, 

mas é interessante que seja conquistado, seja comprado para o bem do município e a bem do povo, 

tudo que vier a bem do nosso município, seja patrola ou trator ou carro para saúde ou ônibus para 

educação quem ganha é o povo, quantos ônibus o nosso ex-prefeito Odone, o ex-prefeito Luiz 

também comprou algo, o ex-prefeito Ruy também; eu não vejo assim nada que nosso prefeito atual 

tivesse conquistado em 2 anos e 4 meses, tomara que esse sonho dê certo, não só uma patrola, 

também faz muita falta uma carregadeira, uma escavadeira porque tem nossas obras precárias e 

tem outra caçamba ali se perdendo, apodrecendo no pátio, então vou torcer que o sonho do prefeito 

seja realidade e que pense sim que  o nosso município precisa porque tem obra e educação 

sucateada como nunca teve, tanto obra como agricultura, então espero que seja verdade do nosso 

prefeito, que tudo dê certo." Usou a palavra a VEREADORA LUCIANE, Líder do PSD, saudou 

o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero parabenizar 

mais uma vez a nossa homenageada de hoje a Tailini por representar tão bem nosso município 

nesse concurso de gaita ponto e piano, desejar sempre muito sucesso em sua trajetória sendo 

sempre essa menina que tu é, dedicada e simpática, onde sem dúvida tem muito talento e um dom 

que Deus te deu, aproveita bem isso, parabéns. Está de parabéns também a diretoria da Capela 

da Água Fria, me desculpem por não ter conseguido ir na festa por ser um dia de Páscoa onde a 

gente se reúne com a família e vem gente as vezes de longe então não pude me fazer presente. 

Também agradecer a presença do prefeito e do arquiteto onde fizeram explanações sobre a obra, 

onde foram falados diversos outros assuntos, dúvidas que a gente tinha antes, eu sempre acho que 

uma boa conversa faz a diferença, então por mais dias assim, conversas boas que tenham bastante 

produtividade." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou novamente quem 

não estava presente em sua primeira saudação. "Não ia comentar mas escutando a exploração do 

colega Ilo, o que me deixa bastante chateado é que eu vejo muitas vezes frisar alguma pendência 

ficou do outro governo, não pelo cara ter falecida mas pela pessoa que o Seu Rui sempre foi, uma 

pessoa séria honesta e muitas vezes se fala que não é desse mandato quando é um erro, mas as 

coisas boas que ficaram, que deixaram do governo do Seu Ruy que até hoje está se colhendo frutos, 

não se fala e o Executivo também não coloca que foi uma coisa do ex-prefeito Ruy; quantas coisas 

que foram implantadas lá em 2014, 2015 ou 2016 que o fruto está saindo hoje, até poucos dias 

atrás o próprio Presidente falou  de um caso que eu não sabia, que foi uma semente plantada lá 

atrás e a gente não vê; quantos implementos veio no começo do ano, veio trator também  se não 

me falha a memória, começo mandato que foi deixado pelo falecido Rui e não foi comentado que 

foi da gestão do PDT, da gestão do Rui, mas quando é um erro aí se bate, assim assim assim 

assado, ficou assim assim assado, coisas que eu até duvido, como hoje o prefeito comentou alguma 

coisa aí eu não acredito; não quero desacreditar mas eu acho que não é bem daquele jeito que foi 

falado, não estou desacreditando a palavra dele, o termo não seria esse, mas a questão de algumas 

prestações de contas eu não vejo que o número seja tão elevado, mas me deixa chateado sim, as 

vezes, quando se fala tanto que não é desse governo, não é desse governo, mas nesse governo está 

acontecendo os erros, nesse governo se fala dos erros do governo anterior, mas esse governo não 
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reconhece os frutos deixados da semente plantada no governo anterior e quantos frutos foram 

colhidos nessa gestão e várias coisas que estão sendo desenvolvidas nessa gestão ainda são frutos 

da outra gestão; a outra gestão não conseguiu levar do jeito que queria, com certeza não foi por 

falta de vontade, com certeza não foi por falta de capacidade, mas sim por vários fatores que 

venham acontecer; hoje está aí o arquiteto, um baita cara dedicado, infelizmente na gestão 

anterior o arquiteto acabou falecendo, quanto tempo a gente ficou dependente de arquiteto e hoje 

a gente tem um arquiteto que está correndo atrás, se não tivesse um arquiteto correndo atrás, não 

ia ter resultado para mostrar, mas deixo esse meu desabafo, desculpa se falei alguma coisa errada 

ou mal expressado." O VEREADOR DIOGO, abriu mão da palavra. Neste espaço, usou a palavra 

o PRESIDENTE RODRIGO, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da 

Sessão. "Então para complementar o que o vereador Mateus falou agora no final, eu acho que só 

uma coisa não ficou bem esclarecida mas acredito que tu esteja falando da administração, não 

dos vereadores, porque eu mesmo falei sobre a questão do Conselho Tutelar que aquilo, dá para 

se dizer que nós temos hoje graças ao Cris que me ligou dizendo que tinha um programa aberto, 

o qual fui falei com o pessoal do Conselho Tutelar, eles foram correr atrás do pessoal da 

prefeitura, conseguiram cadastrar e como tu disse hoje é uma realidade, isso é o que a gente fica 

faceiro e continua trabalhando como Vereador quando é escutado, mas concordo contigo que 

várias vezes não se é dito e é usado o que estava ruim porque já vem vindo já há tempo e 

infelizmente é assim a gente sabe; agradecendo já tomei o prefeito e o arquiteto que vieram hoje, 

que a minha preocupação é dessa obra, eu não era Vereador, essa obra deve ter mais de 12 anos 

ou quase 12 anos, uma obra simples, uma obra que qualquer pessoa, qualquer pessoa física tivesse 

começado em sua casa tinha feito em pouco tempo e isso sim eu digo, me desculpe a outra 

administração que estava, que foi insuficientemente, não teve capacidade para quando a empresa 

começou a falhar ter trocado a empresa de vez,  depois sim teve a situação do arquiteto que a 

gente sabe e se solidariza com isso, mas o começo dessa obra quando parou, várias vezes parou 

com a mesma empresa, infelizmente foi falta de administração e isso eu digo e afirmo porque foi 

incompetência de quem estava lá dentro na época. Também quero aqui trazer um recado do 

secretário do desporto, que quarta-feira tem uma rodada do campeonato, dia 24, quatro jogos 

masculino com início às 8 horas e sábado terá uma rodada com 4 jogos femininos e uma coisa que 

chama atenção, que a gente quase não vê, os juízes vão ser duas mulheres, dos jogos femininos, 

então agradecer porque está sempre nas nossas Sessões  e sempre passando as informações da tua 

secretaria para nós, até acho que é um dos únicos secretários que passa o que faz diretamente 

aqui para nós. Também dizer aos colegas vereadores que por surpresa hoje recebemos a resposta 

daquele ofício, vereador Ilo, vereador Mateus e vereador Manoel Renato, que levamos na Anatel 

em Brasília, a resposta está comigo ali mas eu vou deixar aqui na Casa se alguém quiser tirar 

alguma cópia, acho que até o vereador já deu uma analisada, mas vai ficar disponível aqui na 

Casa, então chama atenção da gente porque fez efeito a nossa viagem à Brasília, eu acho que é a 

primeira vez que a gente ganha um retorno e vou dizer para vocês é bem grande a resposta que 

veio da Anatel para nós. Também falei na semana passada a Tailini não estava aqui, dizer que eu 

já sei há muito tempo atrás eu estive em Guaíba no rodeio do Gomes Jardim o qual você e sua 

família estava no acampamento junto com o dono da Mobilar, senhor Edigar, que são pessoas que 

gostam muito do nosso município e ficam muito contente quando vocês estão lá, eu sei porque já 

tive particularmente conversando com o Seu Edigar, então muitas vezes as nossas pessoas não vê 

a nossa cultura aqui, o qual pessoas de outro município enxergam e fazem de tudo para a pessoa 

estar lá junto tocando a gaita, animando e a gente sabe da profissional, dizendo assim,  que tu é, 

para mim tu é profissional, sei que tu não usa isso como profissão mas te deram um dom e tu sabe 

usar esse dom, estive quatro anos como Patrão do CTG, sei que pequei neste sentido de não ter 

incentivado mais quando assumi o CTG precisava ser feito muita coisa em questão de obra, a qual 

tentei fazer o que pude, graças à Deus quem está lá, Patrão Eleno, está conseguindo abrir essas 
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portas para vocês também, como para as prendas que ele tem incentivado, isso é muito importante; 

quero também deixar os parabéns ao Eleno aqui por incentivar vocês que representam nosso CTG 

e especial nosso município, então obrigado por representar nosso município por esse mundo afora. 

Mais nada a tratar então, a quinta Sessão da semana que vem não haverá, então só em maio." 
Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a 

próxima Sessão Ordinária, dia seis de maio de 2019 no mesmo horário e local. 
 

 

Sala de Sessões, 22 de abril de 2019. 

 

 

 

RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA               LUCIANE TEIFKE PACHECO 

Presidente                                                 1° Secretária 


