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

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

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

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

Rocha Vaz, Manoel Renato dos Santos Silva, Ilo Wildfaier Lombardi, Mateus de Lima Romeira, Tiago 

Pacheco Govoni, Alex Sandro Fallavena da Rocha e Luciane Teifke Pacheco. Havendo “quórum”, o 

Presidente Rodrigo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. A ATA 23/19, 

previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após passou à 

leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. GP n° 128/19 solicitando 

indicação de um representante da Câmara para realização do Censo Demográfico 2020. RECEBIDAS 

DE TERCEIROS: Edital de convenção do MDB. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. nº 025/19 

encaminhando proposições aprovadas em Sessão Ordinária do dia 15 de julho de 2019; Of. N° 026/19 

solicitando respostas de proposições que encontram-se com o prazo de resposta atrasado; Of. n° 027/19 

reiteração de proposições; Of. LEG n° 023/19 informando aprovação do Projeto de Lei n° 018/19. 

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 a VEREADORA 

LUCIANE, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
“Gostaria de cumprimentar o Presidente os colegas Vereadores, os funcionários da Casa e também 

nosso assessor jurídico Dr. Norberto. Ao cumprimenta-los cumprimento a todos que se fazem 

presentes nessa sessão, sejam todos bem vindos. Espero também que todos colegas tenham 

aproveitado este breve recesso e que todos nós possamos voltar e seguir com mais força na luta pelos 

objetivos no que se refere aos interesses de nosso município e com o desejo de vê-lo cada vez crescendo 

mais e melhorando. Todos colegas sabem que não é de praxe eu utilizar a tribuna, talvez por opção, 

mas também porque quem me conhece sabe a minha forma de fazer política e a oratória não é uma 

das minhas principais qualidades, não quero nunca que entendam que seja por eu não querer. 

Valorizo e muito este espaço que meus colegas constantemente utilizam. Prefiro mais observar, ouvir 

e aprender a tirar as minhas conclusões a respeito do trabalho da nossa Casa Legislativa e sinto muito 

orgulho desse ambiente, da nossa amizade e acho também muito saudável as discussões e divergências 

positivas para um bom debate e o bom andamento do nosso do nosso trabalho legislativo, que não é 

só feito aqui dentro como também fora, dentro de nossas comunidades. Gostaria de agradecer o 

Presidente pela confiança de me nomear como Ouvidora Pública Legislativa recentemente juntamente 

com o funcionário Jocinei, onde estivemos participando de um curso para podermos pôr em prática 

nesta Casa Legislativa a Ouvidoria que é um dispositivo legal e de grande importância e 

responsabilidade e faz com que nossa casa seja uma cumpridora desse fundamento que além de 

legislar, fiscalizar temos que ouvir. E ouvir dentro do propósito legal. No curso do Igam todos sabem 

a Lei é a mãe de todos os atos. E a Lei na forma e no meu modo de conduzir, será cumprida sob todos 

os aspectos legais e espero implementa-la o quanto antes e torná-la um mecanismo para que os 

munícipes possam se utilizar e terem resultados positivos, essa é a minha meta e espero que seja de 

todos que assumirem essa responsabilidade nessa casa. No que se refere a essa Lei é importante que 

se diga que é a Lei n° 13460 e exige uma estrutura para que traga produtividade e resultados 

eficientes. Vou precisar do apoio de todos funcionários, dos colegas e de nosso assessor jurídico. 

Aproveito também o espaço para registrar a minha felicidade e satisfação com a aprovação das contas 

no período de 2018 onde fui Presidente desta Casa, realizamos uma obra, licitações e outros 
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movimentos, que graças ao trabalho culminou com a provação sem nenhum apontamento, sem 

nenhuma ressalva. Por tanto agradeço a todos principalmente os que junto comigo fizeram parte dessa 

equipe, Solange, Dalvana, Jocinei, Ionice e Norberto. Outro assunto no ponto de vista pessoal, quero 

deixar os meus agradecimentos à equipe do Posto de Saúde aos funcionários, enfermeiras Patrícia e 

Andrea e ao Dr. Ruan pelo excelente atendimento que prestaram ao meu filho, já em horário tardio. 

Por tanto é um sentimento de felicidade poder dizer a todos que quando as coisas acontecem assim 

não podemos deixar de reconhecer e elogiar.  Não poderia deixar de comentar também sobre o surto 

de raiva bovina que vem assolando nosso município, trazendo forte prejuízo aos produtores e 

agricultores, causando transtorno e preocupação a todos. É importante que procure uma maneira de 

resolver e prevenir para que esse fato não ocorra mais em nosso município e que não traga 

insegurança aos munícipes por isso meu registro. Mais uma vez agradeço a presença de todos e muito 

obrigada! “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 

Capela Sagrado Coração de Jesus do Arroio Grande pela bela festa onde a gente sempre tenta a vim 

nem que seja um pouco na parte da tarde, ontem o dia ajudou, graças a Deus pude me fazer presente 

novamente, as pessoas da comunidade convidam a gente diretamente, a gente se sente na obrigação 

de participar assim como a gente faz as nossas festas e também convida o pessoal e fica faceiro 

também que está aumentando mais a população nas nossas festas. Também parabenizo os 

aniversariantes do fim de semana, dos aniversários que me fiz presente agradeço o convite, a senhora 

Vanda e também me fiz presente no aniversário do Maique, agradeço o convite do pai dele conhecido 

por Nego lá da costa do arroio dos cachorros, deixo toda felicidade para o seu filho. Também 

parabenizo o pessoa que na semana passada colocaram umas quantas tomberadas de brita nos fundos 

do posto de saúde, onde vai amenizar bastante o barro ali, uma forma que não sai muito caro e é 

eficiente, onde tem movimento diariamente de um posto par ao outro, então com certeza vai amenizar 

bastante o barro e também sujeira que o pessoal levava de um posto para o outro, parabenizo todos 

que trabalharam para trazer esta quantidade grande de brita que foi colocada ali. Também não 

poderia deixar de pegar um gancho do que a vereadora Luciane falou, do problema que a gente está 

atravessando no município, que é da raiva bovina, na minha região já deu em uns quantos lugares, 

na minha própria casa mesmo, perdi dois bichos já e ficando só nestes dois está bom, acho que deve 

ter mais uma campanha forte em cima da prevenção disso ai, a gente quando dá um problema sai bem 

louco, é capaz de ir até em São Paulo buscar remédio, mas não tendo problema tu não faz injeção 

para prevenir, então deve ter uma campanha forte, quase tipo essa da aftosa para e o pessoal deve se 

prevenir mais, se perde um pequeno animal já é um prejuízo de R$ 2000,00, eu ficando nos dois que 

perdi já está bom, não foi feito o exame, mas pelos sintomas é quase claro que é raiva bovina, e para 

lá houve mais uns quantos problemas neste ano, então a gente deve ao pessoal da secretaria de 

agricultura, Emater e até mesmo nós vereadores trabalhar mais em cima da prevenção, tem uns quatro 

anos atrás a gente perdeu mais de 200 cabeças de gado no município, vamos ver se não acontece de 

novo porque isso dá um  grande prejuízo para a população." Usou a Tribuna o VEREADOR DIOGO, 

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

então os parabéns ao pessoal da comissão organizadora da festa da Capela Sagrado Coração de 

Jesus no Arroio Grande onde pegaram um dia bonito para a festa, bastante movimento e sempre um 

bom entendimento e muito bem organizado lá esse evento. Também queria parabenizar o empenho do 

secretário de desporto, da nossa vice-prefeita, assessor jurídico Joel, também os pais dos alunos aí 

que tem interesse na escolinha de futebol aqui no nosso município, a gente já teve uns avanços bom 

durante o recesso, sei que o projeto já está nas mãos do jurídico da Prefeitura e parece que até o fim 

da semana já estará chegando nessa Casa, então vamos aguardar mais esses trâmites legais para se 

concluir esse projeto, mas tenho certeza que vai ficar bom, hoje nossas crianças estão indo até o 

município do  Sertão aonde tem escolinha lá do Professor Cleber que está prestando esse serviço, mas 

a gente sabe que o deslocamento é caro, a escolinha lá também não é um valor também tão baixo, 
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mas as crianças estão gostando, então nada melhor do que puder realizar isso aqui no município, fica 

de grande valia e eu acho que o que depender da nossa Câmara de Vereadores está todo mundo de 

acordo e quem vai ganhar é a comunidade e os alunos. Também hoje conversei um pouco com o novo 

secretário de obras, seu Sérgio Schwalm, quero desejar a ele que possa fazer um trabalho como a 

gente estava conversando, sem distinção de cor partidária, sem privilegiar A, B ou C por partido ou 

por ser mais chegado de fulano, de ciclano não, puder fazer um trabalho nas nossas estradas e para 

os nossos munícipes, voltado então para o que realmente precisa, a melhoria das nossas estradas, 

melhoria das entradas das propriedades, serviço que muitas vezes podem ser feitos para 

desenvolvimento do nosso município é muito bom, plainado de uma estufa, uma entrada de uma 

lavoura, todo serviço que abrange hoje a secretaria de obras, mas como eu frisei, sem cor partidária, 

isso eu acho que não pode existir, mas tenho total confiança aqui que o Serginho é uma pessoa boa, 

um cara que está querendo trabalhar, acho que vai ter uma boa autonomia na secretaria, que vinha 

há bastante tempo cumprindo tabela, acho que deve ter um trabalho mais específico nas obras porque 

o nosso município carece, a gente tem uma grande deficiência na área de manutenção de pontes e 

banheiros, temos caso da ponte que quebrou na divisa do município, na Jurema, até o vereador Alex 

colocou um pedido e várias outras pontes em diversas regiões do município, bueiros enfim nem se fala 

nestas chuvaradas, estradas por cascalhar enfim trabalho é o que não falta mas torçamos que possa 

fazer um bom trabalho." Usou a Tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. “Acho importante as falas que tivemos nesta 

Tribuna, como a vereadora mesmo falou que não se manifesta muito e sempre tive para mim que a 

palavra vale prata e o silencio vale ouro, a gente quando está na função pública pode se estabanar, 

falar alguma coisa e quando ver mete os pés pelas mãos, todos somos humanos e somos sujeitos a 

isso, mas nesta questão da raiva, algumas dias atrás comentei nesta Tribuna sobre a preocupação que 

estou tendo porque a população não tem a consciência sobre este problema, de  como deve proceder, 

hoje mesmo uma pessoa nos procurou ali na saúde pois não sabia que tinha que tomar duas doses de 

vacina, mas achei importante pois pelo menos esta pessoa utilizou luvas para fazer as vacinas, com 

isso quero comentar sobre a falta de informação, é importante uma campanha de conscientização 

para as pessoas ter conhecimento sobre esta doença porque se afetar um humano, não tem cura, 

infelizmente em algumas situações a prefeitura não costuma enterrar os bichos, aqui quero deixar 

registrado a importância de enterrar o bicho porque se outro bicho comer a carne pode se contaminar 

e quando vê contaminar um ser humano. Gostaria de deixar um pedido aqui sobre a questão de 

iluminação pública, principalmente no centro do município, há comercio que funcionam a noite e tem 

lâmpadas queimadas há meses, então deixo aqui o pedido para que seja dada atenção nesta parte. 

Também ontem transitei pela estrada da Agua Fria, estrada que está complicadíssima, espero que o 

novo secretário dê atenção nesta parte. Também se sabe que foi feito uma licitação para contratar um 

serviço particular de caçambas para cascalhar as estradas e aqui deixo um pedido para que o 

Executivo faça bom uso deste serviço, que seja um cascalho nas estradas porque para mim é muito 

chato a gente ir numa casa e o pátio estar sendo cascalhado, não que as pessoas não mereçam, todas 

as pessoas merecem, mas o pátio sendo cascalhado e na frente na estrada está uma buraqueira, isso 

não é justo, ser cascalhado pela prefeitura com um simples motivo visando questão política, questão 

eleitoreira, porque o cara é de conhecimento apoiador do prefeito, claro o Mateus não é contra 

encascalhar entrada de casa, mas acho que tem que usar a estrada geral, estar passando a caçamba 

com cascalho pode encascalhar a entrada da casa, mas primeiro encascalha a estrada porque na 

estrada vai passar centenas de famílias, acho que primeiro prioriza a estrada e agora parece que vai 

ser feito um trabalho grande e só deixo o pedido que o executivo faça um bom uso deste serviço porque 

a gente tem muita estrada que precisa de cascalho, por exemplo na Agua Fria, inclusive um belo 

serviço do Fim da Linha até a Egídio, mas na Agua Fria não se consegue engatar a quarta, quando 

muito uma terceira em um carro, mas tomara que o novo secretário faça um bom trabalho,  é um cara 

que tem capacidade e tem bastante conhecimento do interior do município, que é importante e que 
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tenha condições." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a 

fazer uso da palavra. Usou a Tribuna o VEREADOR NERCIO, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "A respeito do surto de raiva, não posso deixar de 

comentar a situação que se encontra o nosso município mais uma vez, começou na região dos 

Pachecos, como falou o vereador Renato que perdeu duas vacas e está se estendendo não só na região, 

mas por todo o município, estava na prefeitura agora a pouco falando com o prefeito e parece que 

morreu mais um bicho na Linha Amália, na Vera Semensatto, tiraram os miolos para fazer análises, 

é uma situação bem preocupante porque estes bichos não podem ficar à deriva, é obrigado ser 

enterrados, se outro bicho come pode transmitir a raiva, o prefeito estava na correria para conseguir 

uma retro para ir lá fazer este enterro desse animal; esta situação não depende do município, acredito 

que nos representantes do município vamos ter que se unir para que seja feito tipo com é feito com a 

injeção da aftosa, para que seja criado um programa para que faça anualmente também porque não 

é a primeira vez que acontece no município e como falou o vereador, o prejuízo é grande, além de 

correr sérios riscos de problemas de saúde porque querendo ou não , quase todo agricultor faz um 

abate e a gente não vai estar inspecionando bicho para fazer um abate de qualquer animal, tanto 

porco como gado é feito, daqui a pouco a gente consome uma carne contaminada, então acho que nós 

vereadores e representantes do município vamos ter que bater em cima deste problema para que seja 

criado uma campanha de vacina para prevenção da raiva. Também não posso aqui deixar de 

parabenizar o Vilson, conhecido como "Vilson sem orelha" pela passagem de seu aniversário que foi 

no último dia vinte e oito, quero desejar a ele toda a felicidade deste mundo, que tenha todo êxito em 

sua vida. Também a respeito da ponte ali perto da Rosane Barbieri, acho que todos vereadores 

receberam a ligação, parece que o Ferrugem colocou um pedido de providência, espero que seja 

providenciado o quanto antes, daqui a pouco procurar uma parceria com o município de Sertão 

porque a ponte é na divisa, é uma ponte grande, acredito que vá no mínimo de cinquenta a oitenta 

pranchão ali, não é muito fácil, tem que fazer licitação, procurar uma parceria para que seja resolvida 

o quanto antes este assunto ali, eu não tenho certeza se passa escolar ali em cima, mas tem alunos ali, 

não sei se eles estão fazendo este trajeto, mas é uma ponte que não pode ficar sem trajeto. Também 

não posso deixar de falar a respeito de uma reunião que tivemos nesta semana, no último dia trinta e 

um, a gente estava no recesso, mas tivemos uma reunião com o secretário de transporte, senhor Jovir 

Costela e agradecer o atendimento deles lá, o Sarico que nos atendeu e deixou bastante esperançoso, 

a gente foi lá brigar por mais um projeto de acesso asfáltico ao nosso município, que hoje eu vejo que 

nossa realidade seja por Sertão Santana, a gente está na luta para que seja criado um projeto por ali, 

para a gente correr atrás de recursos e algum dia ver acesso asfáltico em nosso município; eu não 

tenho conhecimento técnico em gastos, mas acho que qualquer um que entenda um pouquinho vê que 

a nossa realidade seria por aqui porque eu acredito que com o orçamento que gastaríamos por 

Mariana Pimentel, com trinta por cento a gente consegue fazer o asfalto por aqui, então sem que seja 

criado este projeto a gente não pode correr atrás de recursos, então hoje a gente está na luta para 

que se consiga ser feito este projeto e o secretário me deixou bastante esperançoso com compromisso 

de encaminhar este projeto ainda este ano, então quero deixar meus agradecimentos a ele pela 

disponibilidade." Usou a Tribuna o VEREADOR TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também aproveitando o gancho do vereador 

Nércio, parabenizar nosso visitante Vilson que está seguido nos prestigiando nessa Câmara de repente 

segunda-feira tem até um bolinho para nós comer. Também hoje estive na prefeitura conversando com 

o prefeito a respeito da morte de rebanho bovino no nosso município, onde estava o São Nunca e disse 

que estão fazendo todo o possível para não deixar nenhum bicho à deriva se decompondo, sabemos 

do Risco que há nessa contaminação no nosso município e acho importante que os agricultores que 

ainda não vacinaram, vacinem seus animais para que acabe com este problema na nossa região. 

Também conversei com o prefeito a respeito para ver, a gente estava meio por fora sobre esse 

maquinário que ele quer contratar, que é uma escavadeira e uma caçamba, conversei com ele sobre 
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o assunto, ele disse que está em andamento e aí fiz um pedido a ele, que quase todos os vereadores já 

colocaram nesta Câmara, que é referente ali a esquina do Hélio Semensatto, que se conseguisse uma 

retro, como ele está querendo, que fizesse uma melhoria naquele triângulo ali que já deu vários 

acidentes e é um problema para quem vem ali da estrada onde eu moro e quer entrar na principal 

aqui na Linha Amália, até pelo que eu sei fizeram um belo patrolamento nesta estrada, deram uma 

abrida melhor nela e a gente chega ali naquela esquina ali, já foi o pedido para outros prefeitos e 

nunca até o momento foi resolvido, só uma limpeza básica, precisava de um rebaixamento e de uma 

limpeza nas beiras daquela cerca ali; ele colocou que vai tentar, se não conseguir com essa 

escavadeira hidráulica, com aquela máquina que o Jordani está trabalhando vai tentar fazer, isso não 

é um pedido para o vereador Tiago, nem para os vereadores, mas para todo mundo que transita 

naquela estrada." Usou a Tribuna o VEREADOR ILO, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero deixar os parabéns à capela Sagrado 

Coração de Jesus do Arroio Grande pela grande festa de ontem, tive o prazer de almoçar lá, tinha 

mais vereadores, bastante pessoas também e achei a festa muito boa, bastante animada, muito bem 

atendido pelas pessoas, então deixo meus parabéns à organização. Também quero deixar aqui meus 

agradecimentos à equipe do posto de saúde pelo grande atendimento que tive com meu filho Vagner 

na quarta-feira, onde ele sofreu um pequeno acidente causada em casa mesmo, mas foi um acidente 

de trator bastante grave e no posto de saúde tivemos um atendimento muito bom, muito breve, 

agradecer também o secretário Danio e o médico do ESF, no momento do acidente eles estavam 

passando e nos ajudaram muito, socorreram também, o coordenador Derli também nos ajudou muito, 

então deixo meu agradecimento a todo o pessoal da saúde. Também quero fazer um comentário da 

reunião que tivemos em Porto Alegre, com o secretário de transporte, deputado Costela, vim bastante 

otimista, senti uma firmeza muito grande pelo vontade do deputado, parece que mostrou um grande 

empenho em fazer este projeto que é o sonho de nos vereadores e da população também, que um dia 

nos possa ver este nosso acesso asfáltico por Sertão Santana, por causa de custos, então deixo meu 

agradecimento aos colegas vereadores que estiveram presentes e ao secretário de transporte pelo 

grande atendimento que tivemos." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando, foram 

discutidas e votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições e diárias: INDICAÇÃO 

Nº 021/19 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja estudada uma forma de implantar aulas 

de ginástica para a comunidade através da Prefeitura de forma gratuita. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 050/19 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado reforma e 

reconstrução de bueiro em frente à residência e o comercio da Senhora Dercíria na localidade Arroio 

Grande. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 051/19 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 

providenciado reconstrução da ponta na localidade Mato Bier, divisa com o município de Sertão 

Santana perto do Bar da Jurema. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 032/19 DOS VEREADORES 

MATEUS, DIOGO E TIAGO  que informe o que segue sobre a coleta de lixo: Observa-se que neste 

ano já foram lançados dois processos licitatórios para coleta de lixo, as Tomadas de Preços 002 e 

003/2019, porque ambas foram canceladas; Considerando-se a realização de várias dispensas de 

licitação para coleta de lixo cito as realizadas com as empresas Transportes Linter Ltda e Solaris 

Limpeza Urbana, sendo que este encerrou-se no último dia 06/06, quem está recolhendo o lixo urbano 

e fundamentado em que contrato; E finalmente tendo em vista estas várias dispensas de limitações, 

gostaria que fosse remetido a esta Casa legislativa, todos os pagamentos referentes a coleta de lixo 

desde o início de 2018 e quais os contratos firmados que autorizaram estes pagamentos. DIÁRIA DOS 

VEREADORES MATEUS, ILO, ALEX SANDRO, NERCIO E LUCIANE Ida em reunião com 

Secretário Estadual de Logística e Transporte, em Porto Alegre, dia 31 de julho. DIÁRIAS DA 

VEREADORA LUCIANE   Ida em curso do Igam, em Porto Alegre, dias 01 de 02 de agosto.  
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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. "Quero parabenizar a equipe organizadora da festa Sagrado Coração de Jesus pela ótima 

festa, foi contemplado com um ótimo dia também. Quero parabenizar o São Nunca e os funcionários 

por praticamente no sábado retrasado fizeram aquele serviço no Faxinal, fizeram um bueiro, 

aterraram e vai ajudar bastante a situação daquele alagamento ali. Outra coisa, voltando o assunto 

da raiva bovina, além da situação da perca dos nossos munícipes, a situação da administração está 

correndo, a gente sabe que hoje não tem as duas carregadeiras trabalhando, onde uma retro poderia 

estar abrindo sarjeta ou carregando um cascalho, estão correndo para enterrar estes animais, uma 

situação difícil, mas eles estão prestando este serviço. Quero deixar meus parabéns para o nosso 

amigo Vilson pela passagem d seu aniversário e deixar para mim e todos os colegas um feliz Dia dos 

Pais a todos no próximo domingo e no recesso recebi uma ótima notícia, vou ser de novo, fiquei 

bastante feliz." Usou a palavra o VEREADOR ILO, Líder do MDB, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Temos um novo secretário de obras no 

nosso município, nosso amigo Serginho, quero desejar as boas-vindas a ele, que pode ter um bom 

desempenho, um bom trabalho em nosso município, eu sinceramente tenho que dizer que até hoje não 

tivemos bom êxito com os secretários, tivemos dois secretários e parece que não teve desempenho, na 

época que o prefeito assumiu também parece que foi pior ainda em partes, eu sinceramente não tenho 

a elogiar a secretaria nesta gestão, desejo ao Serginho que possa fazer um grande desempenho, temos 

vários problemas a ser resolvido no nosso município e até na semana passada, vou citar um trecho 

que o vereador Diogo conhece muito, que é da ponte de perto do Lody, até me chamou bastante a 

atenção que uma pessoa me comentou que já faz oito anos e parece que não tem um prefeito em nosso 

município, ali não passa mais caminhão e não é de hoje, então me chamou muito a atenção, até quero 

colocar um pedido na próxima segunda-feira, como também temos uma estrada que eu já bati muito, 

que é depois da igreja dos Marques que faz três anos e pouco que não é patrolada a estrada, se foi 

patrolada foi nestes últimos quinze dias, quero conversar com o secretário também para ver se ele 

consegue fazer aquele trabalho ali, se tem problema com um vereador ou com alguém, mas a 

comunidade não deve pagar para ninguém, então tem que ser resolvido, então quero desejar todo 

sucesso para ele, que faça um bom desempenho. Também quero deixar aqui meus pesares a pessoa 

de Mariliz Lombardi e Rodimar pela perda da mão da Mariliz, então deixo aqui meus sentimentos, 

quero pedir que seja enviado um oficio de pesar." Usou a palavra a VEREADORA LUCIANE, Líder 

do PSD, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 

"Gostaria de parabenizar a comunidade Sagrado Coração de Jesus de Arroio Grande pela belíssima 

festa, essa semana eu passei umas quantas vezes lá e vi como a comunidade tem que trabalhar e ajudar 

para que ocorra bem, então as vezes é dias do pessoal da comunidade se empenhando para que tudo 

dê certo. Também parabenizar o Vilson pela passagem do aniversário, muitos anos de vida, tudo de 

bom e muitas bênçãos de Deus na tua vida. Agradeço mais uma vez a presença de todos, hoje em 

especial a presença do meu esposo, poucas vezes está no município, agradecer a presença dele, 

sempre me ajudando na política e em tudo que faço." Usou a palavra o VEREADOR NERCIO, Líder 

do PTB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Não 

posso aqui deixar de dar os parabéns ao coordenador Derli pelo trabalho que ele fez ali no posto, que 

ele já havia me falado que tinha vontade de fazer este trabalho e hoje eu vi o belíssimo trabalho que 

foi feito ali colocando umas duas ou três caçambadas de brita minimizando aquele barral que tinha 

ali, quando chegava uma emergência não podia se locomover de um posto para o outro, um trabalho 

que foi feito ali não vai dar problema por um bom tempo, então deixo os parabéns. Também não posso 

deixar de parabenizar o Jocinei e a Luciane por estar representando esta Casa na frente da Ouvidoria 

pública, que como já foi falado é lei, todas as Câmaras tem que ter e nosso Câmara aqui, como o 

vereador Marcos sabe, a gente está sempre a frente, hoje graças ao Norberto e a Solange a gente já 

está praticamente pronto para a Ouvidoria, como foi falado pela vereadora, o Jocinei e a Luciane 
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fizeram curso para aprendizagem, para melhor atender nossa população. Também parabenizar a 

equipe da festa Nossa Senhora Sagrado Coração de Jesus, não pude me fazer presente, mas soube 

que estava ótimo, eu não estava no município, tinha ideia de dar uma passadinha ali, mas passei meio 

tarde e como não participei de nenhuma neste também, acabei não indo ali. A respeito do secretário 

que foi falado aqui, não sei se o nosso pessoal tem bola de cristal ou se este assunto vem se 

concretizando, já faz em torno de vinte dias já vieram pessoas me perguntado se era verdade que tinha 

secretário de obras que era o Sergio, nada contra a pessoa, parabenizo ele por estar no cargo e eu 

disse que não era sabedor e o pessoal ainda gozam, como que os vereadores não ficam sabendo, não 

tenho nada contra o cargo do Sergio, nem contra a pessoa dele, só eu acho uma  falta de consideração 

do nosso prefeito porque pessoal na rua todos já estão sabendo, custa a ele dizer para os vereadores 

que está contratando um secretário de obras ou seja de qualquer setor, acho que é só um respeito com 

esta Casa porque ele naquela Tribuna sempre cobrou do prefeito Rui os cargos de confiança, eu acho 

que é uma falta de consideração com esta Casa não comunicar e hoje estou vendo os vereadores 

falando que o Sergio é secretário, mas eu acho que é uma falta de consideração do prefeito não 

comunicar esta Casa e eu realmente acho que ele é secretário hoje, não pude ir no mural, mas eu 

estava em reunião hoje com o prefeito, quando vi ele abriu a sala e entrou sem pedir licença para 

ninguém, então pelo menos ele está na casa para alguma coisa, perguntando se tinha que fazer um 

serviço, achei até meio falta de educação da parte dele, chegou ontem ali e já chegar, então é 

complicado esta situação, mas deixo aqui o meu repudio ao prefeito nesta parte, somos parceiros, 

mas o que eu tenho que cobrar eu cobro e nesta parte ele falhou, tomara que ele tenha êxito na frente 

desta secretaria, acredito que esteja precisando sim, porque o prefeito não tem como tocar sozinho 

esta pasta, acha que teria sim de ser contratado, mas teria que ter tirado um tempinho e comunicar 

pelo menos os vereadores, porque a população toda já está sabendo há vinte, trinta dias que este seria 

o secretário e hoje se concretizou, então deixo aqui registrado só para o pessoal saber que eu vereador 

Nércio não sabia desta contratação, na rua todo mundo sabe, mas eu não sei e também quero deixar 

explicado que não tenho nada contra a contratação do rapaz, eu particularmente me dou bem com 

ele." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Comentei a nossa ida na reunião com o Costela, 

mas não agradeci, peço que repasse a ele meu agradecimento pela recepção, tanto ele quanto seus 

assessores, acho bem importante a gente ter este contato com as autoridades. Durante o recesso a 

gente recebeu visita aqui no município, do Beto Pontes, que é assessor do Jerônimo, onde eu e o 

colega Marcos recebemos ele e ele encaminhou uma emenda para o nosso município, conversei com 

o prefeito e ele vai comprar algumas ferramentas para algumas associações. Quero agradecer o 

prefeito porque a gente se reuniu nesses dias para conversar sobre isso e ele atendeu bem. O colega 

falou que as maquinas estão na região do Arroio Grande, quero deixar a preocupação quanto um 

valo ali adiante do Romalino, onde tem uma baita de uma erosão, bem perigosa, perigando cair um 

carro e causando um acidente até fatal, ali precisa urgentemente de um aterro para evitar qualquer 

perigo maior. Os colegas também falaram a questão da brita, sempre falando e na semana passada 

ele colocou a brita e sei a importância de como vai ser bom, é uma coisa que não é tão vultosa, mas 

que dá um baita de um resultado. Por último, vou falar a questão dos CCs, realmente colega Nércio 

eu tinha visto  falar na rua já, sobre a questão que o Sergio ia começar, não tenho nada contra a 

contratação dele, como falei antes, é um cara que conhece todo o município, quando vê ele vai poder 

fazer um bom trabalho, mas causa indignação na gente ficar sabendo na rua quando entra um CC 

novo, até hoje tem um CC que não conheço e não sei o que o cara faz, que é o tal de Marcos ou 

Marcio, não conheço, que dizem que é coordenador da Fazenda, não sei o que faz, com certeza está 

fazendo um trabalho relevante, mas causa indignação da gente ficar sabendo pela rua, agente que 

tem acesso a rádio peão, a gente fica sabendo destas contratações, tem uma advogada nova que 

também chegou a pouco tempo, até na semana que vem estou pensando em fazer um pedido de 

informação novamente sobre os cargos de confiança que estão atuando em nosso município." Usou a 
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palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores 

e as pessoas que se faziam presentes. "Para pegar um ganho da cobrança do vereador Ilo, quero te 

dizer Ilo que realmente aquela situação daquela estrada a qual o senhor foi cobrado ali, é bastante 

complicado e já vem de muitos anos, eu quero só fazer um breve relato, deve fazer uns cinco seis anos 

eu estava visitando aquela região ali e eu conheço casa por casa, me dou bem com todo mundo ali, o 

pessoal me questionando porque Barão não entrega essa parte do município para Mariana, me 

falaram assim, por que não entrega, já faz mais de 20 anos que nós não temos estrada aqui, não temos 

acesso, muito brevemente algumas administrações fizeram alguma manutenção, mas coisa pouca 

sabe, muito longe na expectativa que o pessoal tinha, sempre a cada entrada de novo prefeito; eu 

questionei até, disse não pessoal vocês estão enganado, eu acho que independente do prefeito que 

entrar eu acho que vai conseguir suprir questão de estrada, questão de obras, questão de atender 

melhor aqui a comunidade, eles dizem não adianta, é um caso perdido, e eu hoje como vereador como 

munícipe me dói muito dizer isso e eu não quero ser mal compreendido, eu acho que o pessoal estava 

certo naquela época, de ter entregado porque uma administração, independente da administração que 

esteja, se tu não conseguir durante 4 anos atender pelo menos, não precisa ser 100% porque nem 

Cristo foi 100% mas maior 50% 60% mais ou menos das demandas, não adianta, deixando assim 

muito a desejar então deveria mais é que entregar mesmo, porque ali o pessoal é trabalhador, pessoal 

que todo mundo vive da agricultura e se fosse fazer bem a quilometragem, eu acho que é mais perto 

ir à Mariana do que Barão e eu vejo quase toda semana o pessoal vindo gastar nos comércios de 

Barão, vindo aqui em dentista, em banco, em comércio fazendo compras, tudo no Barão e não têm 

acesso decente, isso dói no coração da gente, mas deixar só essa breve explanação, tomara que agora 

com o novo secretário; o que eu quero dizer não é que a secretaria estava parada por causa dos 

funcionários, mas a gente sabe que uma secretaria sem comando, um comando específico é 

complicado, por mais que o prefeito esteja em cima, mas ele não tem como estar sempre, ele tem 

outras atribuições para atender, então é complicado agora com secretário a gente tem uma esperança 

e que se Deus quiser vão conseguir atender. Eu queria também deixar registrado que sexta-feira às 

nove e meia, eu consegui uma agenda com o deputado Lucas, em Porto Alegre, se alguém tiver alguma 

demanda ou precisar encaminhar outra coisa, ou precisar ir junto, não especificamente com o 

deputado Lucas, mas se algum vereador quiser acompanhar junto, tiver alguma outra demanda, eu 

vou me deslocar sexta-feira de manhã, já que eu não fui à Brasília eu estou com umas conversas meio 

atrasadas com ele, eu tenho umas emendas para encaminhar e ele conseguiu nove e meia na sexta-

feira para me atender lá no gabinete dele, espero ter boas notícias em breve, de emendas e de recursos 

para o município e a gente sempre vai com esperança boa e pelo jeito vai dar certo." Neste espaço, 

usou a palavra o PRESIDENTE RODRIGO, saudou novamente quem não se fazia presente na 

abertura da Sessão. "Então primeiramente parabenizar a vereadora Luciane pelo seu ano de 

Presidência, ocorreu ótimo, a gente sabe da equipe desta Câmara, com certeza é fundamental para 

isso acontecer, está de parabéns vereadora por fazer seu mandato como presidente dessa Casa com 

apoio de nós todos os vereadores também, um belo mandato, espero conseguir este êxito quando 

chegar a minha vez também. Também foi falado aqui sobre licitações ,eu nem quis comentar naquela 

hora da questão do lixo, eu sempre fui um grande crítico antes de entrar a ser Vereador, antes de 

colocar meu nome à disposição para concorrer algum cargo eletivo, eu sempre fui um grande crítico 

de pessoas fora do município trabalhar dentro do município, eu sempre achei que tem que ter pessoas 

capacitadas dentro do nosso município, independente, como já foi dito aqui hoje por alguns colegas 

de partido, uma equipe que seja funcional não aquela parte que por causa do partido está lá dentro, 

a parte burocrática vamos se dizer assim, eu acho que tem que ser pessoas da área e assim mesmo 

acho que nós temos na cidade, não precisava buscar fora e cobrei do Prefeito e ele me disse que as 

licitações não saiu da onde estava, teve que colocar pessoas especiais para fazer licitação, aí me 

desculpe as pessoas que foram colocadas excepcionalmente para licitações, se não é culpa dela, de 

repente foi algum erro jurídico, eu acho que procurador não tem de montar licitação porque uma 
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pessoa que não entende de uma caçamba ou duma máquina, como é que vai fazer uma licitação, tem 

que ver o lado jurídico, o lado que é legal, mas eu acho que quem tem que fazer o plano de trabalho 

para colocar na licitação tem que ser alguém capacitado, que entenda, muitas vezes nem é um cara 

que tem um canudinho aquele, muitas vezes é um chiripa lá da obras, primeira vez que acredito no 

mundo que eu vejo ser licitado horas caçamba, eu só vi isso em Barão do Triunfo, me desculpe se tem 

em outro lugar porque licitar horas caçamba isso é até de pegar um troféuzinho daqueles de futebol 

e dar para quem fez porque é o pai dos fiascos, eu nunca vi caçamba ser licitada por hora de serviço, 

se a máquina quebrar, a caçamba vai ficar ganhando parada porque é por hora e isso eu cobrei antes 

da licitação acontecer, não adiantou nada, então hoje eu estou falando e para minha surpresa parece 

que foi trancada a licitação, então é um troço sem cabimento, esta questão de licitação é o terceiro 

ano, estou aqui criticando para tentar ajudar porque esta do lixo não tem mais cabimento, eu acho 

que vocês colocaram enganado porque acho que três vezes já foi feito, eu acho que é três vezes e estão 

fazendo a quarta e não sei se vai dar certo porque sempre tem um pé de gato que eles conseguem, as 

firmas vêm e consegue trancar, não sei o que que eles fazem, agora chegaram à conclusão que a 

primeira vez foi feita que estava certo, parece que vão fazer de novo a licitação, e essa licitação da 

caçamba quero deixar assim registrado, que essa aqui foi a maior comédia que eu já vi em licitação 

aqui dentro do  município, deixo registrado porque eu acho que o segundo detalhe, que eu estava 

esquecendo, o plano de trabalho foi feito para encascalhar as principais nossas foi pedido caçamba 

traçada porque de certo é mais cara a hora, porque se uma caçamba normal não andar nas nossas 

estradas gerais aí o troço é gravíssimo mesmo, não sei como o Ilo, o Diogo e o Ferrugem estão tirando 

fumo, porque se caminhão não sendo traçado não saí, vocês são meio mágico, então deixo aqui minha 

indignação com esta questão de licitação, não quero nem saber quem é o culpado, lá embaixo que 

eles que se acertem agora para descobrir para quem estou falando, eu sei para quem é porque como 

diz o Alemão, nós somos vereadores, essa questão do secretário que eu não tenho nada contra a pessoa 

do cara, mas eu fiquei sabendo estava numa reunião em Porto Alegre porque foi botado no grupo da 

rádio peão, como diz o vereador Mateus, que tinha funcionário novo e também os colegas me 

perguntavam todo dia, então tem certas coisas que a gente não entende, deixo aqui também minha 

indignação. Também pedir desculpas porque não pude me fazer presente na festa." Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a 

próxima Sessão Ordinária, dia doze de agosto de 2019 no mesmo horário e local. 

 

 

Sala de Sessões, 05 de agosto de 2019. 
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