
 

 
 

 

 

ATA 001/19 

 

 

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

Casa Legislativa, realizou-se a 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. Após passou 

à leitura das correspondências RECEBIDAS E EXPEDIDAS, durante o período de recesso. 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 ALEX SANDRO, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero novamente parabenizar a Luciane pelo seu 

mandato de presidente em 2018, com ótimos trabalhos, com uma compreensão e a união de todos aí deu 

certo. Eu quero também desejar boa sorte ao Rodrigo nosso novo presidente para 2019 aí, tenho certeza 

que ele vai estar bem junto com nós e fazer um bom trabalho. Eu queria deixar parabéns ao seu Homero 

presidente do sindicato onde no sábado, junto com a comunidade da produção, fizeram uma limpeza nas 

árvores debaixo da rede, eu acho que tá indo para um ponto que esse vai ser o caminho como se vê 

estradas aí que não tem mais condições de cruzar, eu acho que vai chegar ao ponto de moradores  se 

unirem e limpar a estrada porque como se vê aquele trator ali, acho que não trabalha mais porque se ele 

tem um problema de freio o jeito que ele tá na rua no meio do mato igual a caçamba, eu acho que a hora 

que arrumar freio o resto não vai funcionar também; até inclusive esqueci de passar para Dalvana as 

fotos, tive ali olhando a situação daquela caçamba, é uma vergonha o que tá acontecendo, o Prefeito me 

disse que com oito ou nove mil reais arruma ela, o diferencial, mas vocês acham que um caminhão 

daqueles, eletrônico cheio de sensores, com módulo, no meio do mato ali daquele jeito acho que não 

trabalha mais, infelizmente se trabalhar tem que gastar 20 ou 30 mil reais ou mais; às vezes eu acho que 

tem situações aí que fazem negócios, pode eu estar enganado, esse terreno mesmo por exemplo que foi 

comprado no mandato passado para pôr os ônibus, ainda não sei se é a solução porque não fazer 

cobertura de Galpão no terreno que tinha para guardar essas máquinas que se terminam na rua; hoje a 

gente vê que pode ajudar para colocar os ônibus aquele terreno, mas tenho certeza que o nosso 

administrador hoje não tem dinheiro sobrando para comprar dois rolo de tela para fechar o terreno; 

também quero agradecer a todo pessoal da saúde em nome da família da minha esposa, ao Danio e a 

Raquel, os motoristas no que pode então ajudando e apoiando na situação que a gente se passa com o 

meu sogro; hoje uma situação difícil está até na UTI de ontem para cá, muitas vezes as pessoas falam 

estão ali são pagas tem que fazer, eu concordo, mas eles têm um carinho especial e fazem de tudo, todos 

eles estão ajudando no que podem; também quero deixar meus sentimentos de pêsames à família do seu 

Felipe por uma grande perca do nosso amigo Rodrigo, um acidente aí, uma notícia de repente que deixou 

todo mundo triste, nosso amigo Botina como nós chamava, estava ali lutando com 27 anos, uma filha, 

uma esposa, até quero deixar um Ofício de pêsames à família; outro pedido que quero deixar, que o 

prefeito já foi falado, é um caso desumano, caso crítico é a estrada da Zona dos Marques, hoje eu acho 

que pessoas estão evitando de passar até com automóvel que é sem condições. Quero parabenizar neste 

recesso, o aniversário do colega Diogo e da Ionice, desejar saúde e felicidade. Quero deixar os parabéns 

para minha irmã Cássia e para o meu irmão Paulo Cesar, que os dois fizeram aniversário no mês de 

janeiro." Usou a Tribuna o VEREADOR DIOGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e 

as pessoas que se faziam presentes. "Estamos aí voltando no recesso, mas, período que digamos aí, que 
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dá um tempo aí das funções, digamos que das sessões da câmara, mas as nossas funções como Vereador 

não se extingue nesse período né, por vários dias a gente teve buscando várias soluções de problemas 

de alguns moradores aí junto à administração Municipal, muitas coisas às vezes são resolvidas outras 

não, mas a gente está aí para buscar sempre o diálogo e a solução dos problemas dos munícipes, entre 

essas preocupações, um problema que vai começar daqui uns dias mais, que o ano passado a gente sofreu 

muito colegas vereadores, foi no início do ano letivo né a respeito do transporte escolar não só na questão 

de estradas né como até coloquei um pedido de providência hoje né, conto com o apoio de vocês para 

que seja então feita a manutenção de todas as estradas, pelo menos nas estradas né, assim digamos do 

transporte escolar, nas linhas que vão ser aí utilizadas né, para não ter esse problema, de atrasos né, os 

alunos aí com atrasos para chegar na escola muitas vezes com risco também, muitas vezes de sofrer 

acidente, de colidir, às vezes de ficar atolados também por causa de um problema de um barro ou de um 

buraco e também né muitas vezes o próprio motorista não podendo efetuar então transporte por 

precariedade da estrada então deixo aí meu alerta para administração na forma desse pedido e também 

na próxima sessão estou entrando com o pedido de informação também para ver como é que anda a 

questão da licitação dos terceiros aí, para as linhas do nosso transporte escolar que se inicia breve, ano 

passado a gente sabe aí que teve bastante turbulência aí nessa época foi feito licitação já um pouco tarde 

daqui a pouco algumas empresas questionaram e é direito das empresas então que esse problema aí não 

se repita esse ano, que é uma preocupação de todos nós vereadores e dos pais das crianças, 

principalmente professores acredito que também do prefeito né então deixo aí o meu o meu lembrete. 

Também uma outra situação aí né que tá nos preocupando bastante é a respeito então da parada aí de 

algumas linhas de ônibus que a empresa ACV vinha mantendo no município, eu acho que a gente tem 

que abrir um diálogo o quanto antes com os órgãos reguladores, DAER e AGERGS, inclusive com a 

empresa e também com outras empresas do setor de transporte para a gente ver né aí o mais rápido 

possível uma solução para isso aí, a gente sabe que querendo ou não querendo, não depende do poder 

público aí a gente não consegue obrigar uma empresa a prestar o serviço né mas sempre através do 

diálogo aí nós vereadores aí a gente tem que buscar né, de uma forma ou de outra aí, para amenizar 

porque querendo ou não querendo quem paga é a população, então a gente está entrando com 

requerimento né junto à mesa diretora em nome de todos os vereadores para procurar então né alguns 

órgãos aí estaduais e também talvez futuramente aí manter um diálogo aí junto com a empresa para 

buscar uma solução ou pelo menos uma amenizada e talvez uma outra linha, uma outra empresa 

interessada, a própria empresa daqui a pouco se habituar um novo horário ou outra coisa neste sentido, 

porque a população não pode ficar sem transporte público, transporte de ônibus para Porto Alegre, que 

é um transporte aí tradicional aí de mais de 30 anos aí que as empresas vem prestando esse serviço já 

não chega São Jerônimo né pessoal que a Vitória infelizmente parou né parou com a linha alegando aí 

insuficiência de passageiros a gente não pode muitas vezes questionar uma empresa mas a gente tem 

que buscar uma solução que fique na altura aí para não deixar população mal. Também como foi falado 

pelo colega Vereador Ferrugem a gente teve alguns pesares aí né então deixo aqui também que seja 

encaminhado Ofício de pêsames à família também do Senhor Hélio Semensatto né que tivemos aí a 

perda desse senhor aí essa semana passada, inclusive foi vereador né na época do município Barão 

pertencia à São Jerônimo, então acabou falecendo e também a família Salatti também do nosso amigo 

Jotoar que faleceu também, que encaminhe pedido de pesares e também ao Botina. No mais seria isso 

meu boa noite a todos.” Usou a Tribuna o VEREADOR ILO, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. “Quero desejar a todos os colegas um bom trabalho a 

todos que possam sempre se impor cada vez mais através do nosso povo de nosso município. Hoje como 

bem falou o vereador Diogo e o vereador Sandro né as pessoas preocupadas nossa situação de estradas 

e eu sinceramente a minha preocupação é muito grande também, não sei quem é o responsável da nossa 

estrada né, só sei dizer que a nossa secretaria de obras está deixando muito a desejar e muito mesmo né, 

temos várias situação de estrada. Tenho dois pedidos e hoje é de apavorar, também eu tenho fotos para 

passar no telão então eu deixo aqui minha indignação também, muito bem falou o vereador Sandro a 
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respeito da Estrada da Zona dos Marques, quero dizer aqui aos colegas vereadores, antes quando eu 

estava no trabalho, antes de entrar no recesso eu coloquei uma Indicação nessa casa para que fosse 

patrolada a estrada dos Marques e o trecho que passa na capela e passando no Juarez e vai até a estrada 

da produção, onde eu tenho um filho meu com planta de melancia também, deixei aqui o pedido né e o 

Prefeito não teve a coragem de mandar fazer a estrada, então deixo aqui o meu repúdio né, hoje com 

certeza o guri está lá de novo né, para quem conhece ali ele transporta a melancia dele, carrega 50% do 

caminhão e os outros 50% traz aqui na igreja dos Marques para baldear a melancia dele, então eu deixo 

aqui meu repúdio né, seja o secretário ou seja o Prefeito, quero deixar dito aqui que é muito uma pessoa 

ser chinelo, chinelo mesmo né, que judia tanto do menino que está começando a vida né, tanto tempo e 

não mandou arrumar a estrada, deixo aqui o meu repúdio a ele né, uma pessoa dessa não pode ter cargo, 

bem como diz o ditado, quer conhecer as pessoas, dá poder e dá cachaça e eu deixo aqui meu repúdio 

ao nosso Prefeito né, contra o meu filho né, sete cargas de melancia e tem de baldear a carga aqui na 

igreja dos Marques; ele não teve a coragem; se ele tem problema comigo, não tem com o meu filho e 

com a população, onde tem mais quatro famílias, tem fornos de carvão e faz 4 anos e 4 meses que não 

faz a estrada, foi até o Juarez, mas do Juarez até outro trecho faz 4 anos e 4 meses que não patrola a 

estrada e o Vagner fez o transporte dele um quilômetro por falta de capacidade do prefeito, pessoa que 

mais acreditava na minha vida, hoje eu digo  que para mim é a  pessoa de menos condições de 

administrar o município é o nosso prefeito de Barão do Triunfo né, que o que está fazendo a população 

não é justo, tem pessoas pedindo uma estrada aqui, ele saiu com a plaina levantada daqui foi lá fez a 

estrada, não deve dar menos de17 Km até lá, passou na estrada local da ponta onde seria a estrada do 

Vagner puxar melancia e ele não fez então deixo aqui meu repúdio a ele, mas que ele não perca por 

esperar; é muito uma pessoa ser covarde, eu digo nosso Prefeito é covarde né, não mandar fazer a 

estrada, o pobre jovem está começando a vida né, primeiro ano que  plantou melancia e teve que fazer 

um transporte desses de trator né e pode ir lá hoje que ele está fazendo o mesmo transporte, tá fazendo 

a última carga de melancia; 7 carga e tá fazendo transporte de trator, hoje carrega 50% os outros 50% 

vem carregar na igreja dos Marques, mas tudo passa, já passaram dois anos e pouco, tomada que passe 

mais dois anos e ele tenha condições de ir para a lavoura, como muitos vão, pode cortar uma mamica, 

vai botando cabo numa enxada, vai para a roça igual a muitos e muito pior ainda porque aquelas pessoas 

que ajudaram, acabou. Quando era para ir na minha casa pedir trator, caminhão, pedir carro, pedir moto, 

não saia lá de casa, depois que se elegeu para Prefeito, foi lá em casa uma vez porque sabia que não 

estava em casa, estava na cirurgia, digo e provo e faço questão de registrar nesta ata hoje aqui, então 

deixo meu repudio, quer conhecer as pessoas, dá poder; não tenho nada contra a vice-prefeita, nem 

contra pessoa nenhuma, mas deixo meu repudio contra a pessoa dele, porque é pessoa sem capacidade 

e sem administração, digo aqui e digo em qualquer órgão público, a minha indignação é muito grande 

sobre isso aí. Tem outra estrada que sai da Estrada da Produção de Morrinhos que passa no cemitério 

retorna à Morrinhos de novo, o vereador Rodrigo está conhecendo bem a situação, eu fui lá sábado, fui 

chamado na região para tirar umas fotos da estrada, logo vai passar no telão, também é um absurdo né 

a situação que se encontra o trecho e tomara que não faleça nenhuma pessoa nessa região, tem o 

cemitério ali e hoje não tem condições de chegar um carro lá, vão ter que levar o defunto de paviola, 

então deixo aqui meu repúdio contra a administração né, prefeito sem capacidade, sem moral das coisas 

né, então seria isso presidente". Usou a Tribuna o VEREADOR MANOEL RENATO, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. “Gostaria de desejar aí 

uma boa presidência ao Vereador Rodrigo onde com certeza que a gente com união e diálogo, é mais 

fácil de trabalhar e de se conseguir mais algumas coisas aí para o nosso município. Também parabenizar 

a ex-presidente Luciane onde conseguiu conduzir uma presidência perfeita em 2018, a gente não teve 

discussão nenhuma dentro da câmara onde eu já fui vereador em outro mandato que não foi bem igual, 

foi bem diferente, então hoje deixo meus parabéns a ela aí e desejar ao vereador Rodrigo, hoje 

presidente, uma boa presidência aí com certeza, para a gente todos conseguir desenvolver um trabalho 

bem melhor aí no nosso município. Também parabenizar o pessoal aí que trabalhou e organizou a Festa 
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da Uva, a gente sabe que é uma das maiores da região e sempre dá uma correria e o pessoal sempre 

trabalhando aí e atendendo como se deve às pessoas que vem nos visitar e nos prestigiar aí nessa nossa 

festa. Também gostaria de deixar meus votos de pesar, novamente a gente tá entrando um ano com 

vários falecimentos, tomara que seja só no início aí, no ano de 2018 foi até preocupante aí, não tinha 

semana que a gente não perdia dois ou três baronense, então deixo meus votos de pêsames aos familiares 

do seu Hélio Semensatto e o Rodrigo da Silva onde Com certeza o município teve uma grande perda, 

tanto do seu Hélio que era uma pessoa de idade, como do Rodrigo, que para a gente é um guri, então 

que Deus fortaleça aí nossos familiares e a gente sabe que não é fácil passar por essas situações aí, seria 

isso obrigado”. Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer 

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

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Quero iniciar desejando um bom ano para todos nós 

tanto em nossas vidas políticas e públicas quanto profissionais e pessoais que sejam de realizações para 

todos nós. Quero também parabenizar, como Vereador Renato falou, os organizadores da Festa da Uva 

a gente sabe que é bastante coisa para fazer, mas dentro da crise que o Brasil se encontra hoje a gente 

sabe que é difícil. Quero aqui começar reforçando as palavras de dois vereadores que falaram aqui; do 

vereador Sandro quando falou da roçada que foi feita na produção, eu passei no dia por lá, estava indo 

lá para São José, estava o pessoal roçando e até um me questionou a questão da roçadeira e eu tive que 

dar a mesma resposta que eu dei nessa casa no passado, para chegar na roçadeira primeiro tem que roçar 

na volta dela para começar a usar roçadeira porque um equipamento ou um trator que se encontra mais 

de um ano parado no mesmo lugar, para mim o que se chama é abandono, ele tá abandonado do lado do 

galpão da secretaria; mesma coisa eu digo da caçamba do PAC está abandonada lá na Secretaria de 

obras; mesma coisa a carregadeira, tá abandonada no Jorginho; ficar mais de um ano, dois anos, é 

abandono, infelizmente nessa parte o executivo tem falhado muito na manutenção do patrimônio, a gente 

às vezes, nós vereadores aqui corremos atrás de alguma recurso, uma emenda, para ser estragado e 

abandonado do jeito que está, infelizmente a palavra é essa, é abandono. Com relação as estradas tenho 

sido muito cobrado, também o Vereador Ilo como todos nós, com certeza estamos sendo cobrados, hoje 

fui cobrado pelo seu Damásio, lá na região dele  está complicado, a semana passada fui cobrado pelo 

seu Olívio também, ele falou que a região está abandonada, mas infelizmente a situação do nosso 

município é geral em todos os lados ao ponto de que na frente da minha casa onde é calçado tinha um 

buraco que foi tapado de terra por um particular onde o Daniel Litz que um dia tapou com a retro dele 

e não é somente na frente da minha casa, na entrada da Prefeitura, na entrada do maquinário da máquina 

da prefeitura, ficou meses parado ali, graças a Deus ninguém nunca sofreu um acidente, mas a prefeito 

ou o encarregado de obras não mandarem carregar uma carga de terra para botar naquele buraco depois 

de um tempo a Corsan arrumou, mas ficou meses parado e o Executivo não mandou tapar aquele buraco 

nem que fosse com terra; nossa cidade aonde era calçamento no fim acabou sendo tapado com terra e 

assim vários pontos da cidade, buracos, valos no centro da nossa cidade, infelizmente o atendimento da 

Secretaria de obras está deixando muito a desejar e como o vereador Ilo falou a questão dele, ainda no 

dia que nós conversamos com o prefeito ele ainda falou que o outro pedido do seu vizinho na lavoura, 

o cara foi lá e pediu aí virou urgência e nós e o colega Ilo fez o pedido na Câmara e vai para o cronograma 

de obras, então essa câmara pedir não é praticamente nada? a verdade seja dita os colegas estavam aqui 

ouvindo as minhas palavras que eu, infelizmente deixo aqui meu protesto à essas atitudes. Como o 

colega Diogo falou também a questão do ACV, tenho sido muito cobrado pelo pessoal do centro aqui 

por causa que muitos usam e já se queixavam que eram poucas linhas de transporte coletivo e hoje 

viraram menos ainda, então acho sim devemos procurar AGERGS que é a agência de serviço público 

delegado do Estado do Rio Grande do Sul e o DAER que são os fiscalizadores desse serviço e cobrar a 

retomada pelo menos do que já nós já tínhamos, a gente não pode perder mais, a gente tem perdido 

muito e ainda vamos perder mais as linhas e horários de ônibus, infelizmente o motivo que levou a isso, 

cada um faz seu juízo, mas agora com leite derramado que a gente tem que correr atrás para tentar 

resolver. Também quero convocar o prefeito a respeito da situação que o posto de saúde tem ficado 
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fechado por horas e horas à noite, aqui tem um bilhete que foi deixado na frente  do posto de saúde, 

onde o posto,  só para concluir Presidente, ficou fechado das 11 horas da noite até às 4 horas da manhã, 

por 5 horas nosso posto de saúde ficou fechado, eu trabalho na prefeitura desde 2011 e eu não me recordo 

de uma situação que posto tenha ficado fechado, ficado sem ninguém nem que seja um técnico 

enfermagem, a vez que ficou menos gente foi uma vez que ficou a Sonia Storck e eu fiquei junto com 

ela que eu me lembre; trabalho desde 2011 da prefeitura E hoje nós ficar com o posto de saúde fechado 

e é o que eu sei foi a ordem que não era para chamar gente para fazer hora extra, não era para chamar a 

equipe e a equipe para mim fala que não foi nem sequer chamada, quando vê se tivesse conversado com 

eles, eles até entenderiam, mas ficar fechado o Posto Saúde é inadmissível porque em 5 horas ou em 5 

minutos a gente perde uma vida aí foi falado ligar para o coordenador que com certeza na sua boa 

vontade iria até o posto de saúde mas e se a pessoa não tiver o telefone junto, se fosse um acidente, se 

findasse o sinal de celular, aí a gente vai regredir na saúde, pelo amor de Deus, sempre foi uma coisa 

que a gente foi gradativamente trabalhando para tentar ampliar, eram as técnicas em casa e a gente botou 

as técnicas do posto, construiu alojamento; não tinha enfermeira a gente contratou enfermeira para botar 

enfermeira dentro do posto 24 horas e agora como regredir, deixar o posto de saúde fechado arriscando 

a vida da população, não é  um curativo que vai deixar de ser feito, uma dor de cabeça que vai deixar de 

ser atendido, mas arriscando uma vida, então eu quero; desculpa presidente me alongar, eu gostaria de 

se fosse possível, senão na semana que vem eu vou entrar com pedido, desculpe  o alongamento." Usou 

a tribuna o VEREADOR NÉRCIO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 

se faziam presentes. "Gostaria então de imediato, começando os trabalhos da casa hoje oficialmente, 

que por lei a gente tem um recesso de 22 de dezembro a 1º de fevereiro, então hoje estão começando os 

trabalhos de novo, parabenizar a nossa ex-presidente então pelo belíssimo trabalho feito por ela nesta 

casa em 2018 com a compreensão de todos os vereadores tocou os trabalhos desta casa sempre pensando 

nos benefícios do município e nunca usando de politicagem, então quero te parabenizar pela tua gestão 

aqui aonde que devolveu para os cofres do município mais de R$ 70000,00. Da mesma forma quero 

desejar êxito e sorte para o nosso amigo Presidente Rodrigo que tenha êxito nessa caminhada aí sabe 

que sempre que precisar de um parceiro em bem do município pode contar sempre com esse vereador 

que sei que tu vai trabalhar também em interesse do município. Também não posso deixar de desejar os 

pêsames aqui para família do seu Hélio Semensatto que é meu vizinho ele já representou esse município 

como Vereador na época que a gente era distrito e essa semana a gente teve a perda dele, então também 

quero fazer parte do pesar; da mesma forma nosso amigos Jotoar e  também a família Guedes lá o seu 

Felipe pela perda trágica do Rodrigo; da mesma forma também hoje teve mais uma notícia trágica aí, 

do filho do seu Jurandir, que também é aqui do nosso município, onde que estava sumido desde sábado 

à noite e hoje vieram achar ele 2 horas da tarde mergulhado no Arroio dos Ratos ali com seu carro que 

estava falecido também e vai ser sepultado no Barão, quero também deixar os pesares eles. Os 

vereadoras já falaram aqui também a respeito do nosso transporte coletivo que é feito pela ACV é uma 

coisa que nos preocupa E vem preocupando não é de hoje porque eu sabia que a gente ia enfrentar essa 

situação, até falei para várias munícipes quando vinham me perguntar a respeito do ônibus da Saúde, 

mas eu acho que o prefeito como gestor ele tem que pensar no bem maior que são os nossos pacientes, 

hoje então  com o ônibus fazendo esse transporte e a empresa ACV  já está cortando algumas linhas e 

ameaça cortar mais linhas. O que que a gente vai fazer, a empresa particular, só que vocês pacientes 

sabem que na época que iam pelo antigo Vencato, que é o ACV, várias vezes o paciente tinha que vir 

de lá de pé, as vezes com cirurgia tinha que vir de pé de lá, a gente foi atrás disso cobrou e não existia 

lei para reservar os lugares dos nossos pacientes no ônibus,  então hoje o nosso paciente está tendo 

conforto de ter novamente o ônibus da saúde fazendo essa parte só que infelizmente o nosso município 

daqui a pouco vai ficar sem os horários aí da ACV e a gente como Vereador Como já foi falado pelos 

colegas aí, vamos atrás dos órgãos fiscalizadores porque a concessão é da ACV, então a gente vai até os 

órgãos fiscalizadores que é o DAER e AGERGS para ver as obrigações das empresas, se realmente ela 

não tem interesse então que abra mão da concessão para ver se existe alguma outra empresa interessada; 
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é o que a gente pode fazer a nossa parte como vereadores que a gente pode fazer e o mais a gente fica a 

desejar esperando o resultado. Também não poderia deixar de falar a respeito deste nosso começo de 

trabalho, este foi um ano de trocas no governo, todo estado a gente teve eleição, então nós como 

vereadores, este ano é um ano de nós começarmos a correr atrás de recurso para o nosso município, 

como sempre fiz, então já deixo o alerta para os nossos vereadores colegas aí que é a hora da gente 

começar a correr com nossos deputados para investir dentro nosso município, sabe que eu sou parceiro 

para isso, sempre que precisar desse Vereador conte comigo. No mais ele é isto meu muito obrigado a 

todos.” Usou a Tribuna o VEREADOR TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Quero desejar também que todos tenhamos um bom ano né, início de 

trabalho para nós aqui na câmara. Também parabenizo a Luciane pela postura, pela sua presidência no 

ano passado, da mesma forma Desejo ao Vereador Rodrigo que faça um bom trabalho como presidente, 

que pode contar sempre com esse Vereador sendo para o empenho de nosso município. Queria 

primeiramente parabenizar a todos que organizaram a Festa da Uva os que trabalharam, todas as equipes 

que organizaram, trabalharam na Copa, churrasco, questão de organização que é uma festa muito ampla 

e bem complicada de organizar; também parabenizo o Vereador Diogo pela passagem de seu aniversário 

que ocorreu durante nosso recesso, a Ionice também que comemorou mais um ano de vida, um grande 

abraço a vocês, pessoas que a gente tem sempre junto, parceiros, que tenham bastante saúde e alegria 

em suas vidas. E de outra forma também deixo os sentimentos aos familiares do Rodrigo, foi uma 

tragédia, um acidente onde o rapaz com 20 e poucos anos perdeu a vida, com certeza para família, para 

os pais, para a esposa é um baita de um sentimento que só o tempo pode amenizar; também o seu Hélio 

que foi ex-Vereador de nosso município, deixar os meus pêsames, ao Jotoar. Também o Mateus colocou 

aqui aquela questão dos pedidos que a gente faz e o prefeito teve a capacidade de dizer para nós que, 

não com essas palavras mas com outras, que o pedido que nós fazemos aqui na Câmara não tem 

importância, o que tem importância é o que vai lá no gabinete dele, de repente tirar um tempo dele, aí é 

tentado fazer, o que a gente faz aqui na câmara vai para o cronograma, então acho isso meio feio para a 

parte dele, acho sim que deve ser bem avaliado nossos pedidos. Também na parte da Saúde que é uma 

área que sempre até o momento não se tinha uma grande reclamação agora vem com esses corte aí de 

plantão que é uma situação muito complicada, se chega alguém machucado, cortado ou enfartando quem 

é que vai atender essa pessoa, vai ter que se deslocar à Porto Alegre ou São Jerônimo; vai voltar a 20 

anos atrás, será uma regressão na nossa saúde, a pregação de mudança de uma campanha era em todos 

os setores, Mas eu sou bem sincero em dizer que eu vi melhoria em dois setores; na questão do lixo e 

na questão do esporte, o resto eu só vi, em todas as secretarias, só vi atraso nesses dois anos de mandato, 

Tomara que melhores nesses dois anos, não pensando em próxima campanha, mas pensando na nossa 

população, nas pessoas que trabalham e quando querem um serviço que merecem, que façam. No mais 

seria isso, uma boa noite a todos e obrigado pela presença." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, 

quando foram discutidas, votadas e aprovadas as seguintes proposições, requerimento e diárias: 

INDICAÇÃO Nº 001/19 DO VEREADOR DIOGO  que crie alguma Lei ou algum tipo de notificação 

para os proprietários de terrenos no centro da cidade para que os mesmos façam a limpeza do passeio e 

calçadas, pois há lugares que estão causando transtornos para os pedestres devido não poderem usar o 

passeio por causa da sujeira existente, onde muitas vezes os pedestres tem que andar na rua, causando 

riscos tanto para o pedestre quanto para os motoristas. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 001/19 DO 

VEREADOR ILO que seja providenciado construção de uma ponte nas proximidades da estrada do 

fumo que dará acesso a residência de Everton Gelinski. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 002/19 DO 

VEREADOR ILO que seja providenciado patrolamento e melhorias na estrada de Morrinhos, saindo 

da Produção, passando pelas residências do falecido Miro Custódio, Nelson, Chiquinho, Olmiro 

retornando na Produção próximo a residência do falecido Paulo Fagundes. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 003/19 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado patrolamento, 

encascalhamento e roçadas em todas as estradas principais e vicinais que trafegam o transporte escolar, 

salientando que em breve começará o período letivo e a época de chuvas, podendo acarretar em 
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problemas para o trafego dos alunos no período escolar. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 001/19 DO 

VEREADOR MATEUS que informe qual a situação atual do processo do Concurso de 2016, tanto no 

ato administrativo da Prefeitura quanto as questões levantadas junto a justiça, enviando cópia de toda a 

documentação. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 002/19 DO VEREADOR MATEUS que informe 

como está o andamento sobre o ônibus que foi noticiado que seria recebido no ano de 2017, como o 

mesmo será recebido e em que situação encontra-se. REQUERIMENTO 001/19 DE TODOS OS 

VEREADORES requerem a Mesa Diretora o agendamento de uma reunião junto ao Presidente da 

AGERGS - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, 

Senhor Isidoro Zorzi, com sede na Capital do Estado, a qual compete, entre outros, assuntos pertinentes 

à transportes intermunicipais de passageiros. Até a semana passada o centro da cidade era atendido pela 

Empresa ACV em dois horários com destino a capital, um partindo às 05:00 horas e outro às 11:00 

horas, porém inesperadamente a empresa cessou o horário das 05:00 horas, sendo que com isso nossa 

cidade ficará sem nosso principal horário de ônibus, restando somente o horário das 11:00 horas que 

chega em Porto Alegre às 14:00 horas, tornando quase que inviável uma viagem, seja a serviço ou lazer 

a capital. Além disso existe, segundo a empresa, a possibilidade de que seja cortado também esse último 

horário de ônibus, que é também o responsável pelo malote do correio. Junto a esses cortes a empresa 

também diminuiu as linhas no sentido Porto Alegre - Barão do Triunfo deixando somente o horário das 

13:00 horas, sendo que com isso um passageiro não pode mais sair de Barão do Triunfo e voltar no 

mesmo dia pelas linhas de ônibus que atendem nossa cidade. Barão do Triunfo localiza-se mais de 100 

km do centro da Capital, 60 km de trecho asfaltado e 40 km de estrada de chão, com população de 7.440 

habitantes (IBGE) e deficiência em várias áreas, o que faz os moradores terem a necessidade de se 

deslocar a capital seguidamente, para consultas particulares, negócios, cursos e até mesmo para lazer 

visitar parentes e amigos. A suspensão dos referidos itinerários trará um prejuízo incalculável para os 

moradores baronenses, que ficarão praticamente ilhados no sentido de acesso à capital e estão clamando 

por uma solução. DIÁRIAS DO VEREADOR RODRIGO Ida a Receita Federal e Safeweb em Porto 

Alegre nos dias 15 de 16 de janeiro. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. O 

VEREADOR DIOGO, abriu mão da palavra. Usou a palavra o VEREADOR ILO, Líder do MDB, 

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

meus parabéns a nossa ex-presidente Luciane né por ter passado o seu mandato e conduzido esta casa 

né, com certeza prestou seu bom trabalho né, hoje está de parabéns por ter esse mandato que passou e 

da mesma forma desejo ao Presidente Rodrigo também todo sucesso do mundo, se precisar da gente, de 

minha parte também estou à disposição. Também quero deixar meus pesares ao seu Hélio, Rodrigo, 

pessoa que vemos grande perda em nosso município né, a vida é assim mesmo né as coisas acontecem 

quando a gente menos espera, as coisas acontecem então deixo meus pesares a toda família. Conforme 

falou o Vereador Mateus sobre nossa caçamba do PAC, carregadeira e outros né, eu até me proponho 

aos colega vereadores e outros né aí, eu acho que a gente vai ter que tomar uma providência, tem essa 

carregadeira lá na oficina do Jorginho, eu plantei melancia um ano bem ao lado e todo dia chegava e via 

ela debaixo de uma árvore, arrastaram para o sol e tá lá no abandono, então isso mostra que foi abandono 

de um bem público, aqui foi muito questionado, veio para o nosso município graça ao nosso falecido 

Deputado Mendes Ribeiro que conseguiu verba né, muita força do vereador Rodrigo e ex-vereadora 

Rosa, um bem que veio e trabalhou um ano e pouco e hoje se encontra abandonado em nosso município, 

eu sou a favor de fazer um mutirão, Eu acho que tem que ser resgatados de lá, se não vão consertar, 

então devem trazer para o pátio da prefeitura, olha o tempo que está lá fora de nossa sede do município, 

eu acho que não é normal, de uma forma ou de outra tem que tomar uma providência  com nossa 

caçamba  que veio do PAC para quem conhece caminhão é um dos mais  modelos de Barão do Triunfo 

né, Essa caçamba traçada com todo recurso né, eu acho que um caminhão com ótimo desempenho do 

mundo para trabalhar na secretaria de obra que hoje está um desacato a secretaria de obra né, eu enxergo 

assim, Acho que nunca teve um abandono tão grande na cidade como se encontra nesta gestão, eu acho 

que o nosso gestor tem que tomar um jeito por causa de R$ 8.000,00 ou R$ 10.000,00 que é o que custa 
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o conserto da caçamba isso é um crime, até parece né, deixam um bem daquele porte que foi ganhado 

também tá lá abandonado dentro do brejo  e enxergando a nossa necessidade da secretaria de obra né, 

A gente trabalha na estrada e outros também nós não temos mais uma estrada no Município que se 

encontra em boas condições, então eu deixo aqui meu apelo né espero que o responsável pela secretaria 

de obra, o prefeito  tome providências né e arrume a caçamba e traga essa carregadeira que se encontra 

também na residência do seu Jorginho." Usou a palavra a VEREADORA LUCIANE, Líder do PSD, 

saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. “Quero desejar 

os sentimentos à família do Jotoar, do Rodrigo que tão jovem né perdeu a vida aí, também aos familiares 

do Hélio Semensatto que foi vereador de São Jerônimo que também representou Barão do Triunfo né, 

então desejar os sinceros sentimentos de pesar a todos familiares. Também dar os parabéns aos 

aniversariantes, ao Diogo e a Ionice, a Ionice sempre muito prestativa na casa sempre ajudando 

preocupada, continue sempre sendo essa pessoa que ela é; o nosso colega Diogo também sempre bom 

colega, sempre junto e forte com nós, então te desejo também tudo de bom. Também quero agradecer 

aos colegas pelo ano que se passou no ano passado, se as coisas foram bem foi porque vocês me 

ajudaram e a casa sempre foi muito unida e eu agradeço muito aos colegas e os funcionários, a equipe 

era boa e que me ajudou bastante. Também parabenizar o colega Rodrigo pela presidência, tenho certeza 

que vai fazer um bom mandato e Pode contar sempre com a vereadora no que precisar. Agora também 

como minha função de secretária, quero me desculpar se às vezes eu errar alguma coisa, peço aos colegas 

que me corrijam que a gente sempre pode melhorar. Também desejo que este ano que está se iniciando 

agora que tenha mais diálogo entre executivo com a nossa casa, que a nossa casa seja respeitada e que 

tenha uma condução boa dos trabalhos, para que seja melhor a condução dos trabalhos, que tenha mais 

diálogo, que com isso certamente quem vai sair ganhando é a população, é o nosso município e é isso 

que eu desejo, muitas vezes a gente faz pedido e até numa conversa, às vezes, é mais produtiva então eu 

peço que que seja bem pensado nisso. O mais eu desejo a todos um ótimo retorno na sua casa e uma boa 

noite a todos." Usou a palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "gostaria então de parabenizar também a 

equipe que tocou a Festa da Uva aí porque não é fácil, hoje já não está mais se encontrando quase 

voluntários para fazer esse tipo de ação dentro do nosso município, não só na Festa da Uva, nas festas 

de igreja também, então quero parabenizar a organização. Também não posso deixar de parabenizar a 

Ionice e o Diogo pela passagem do seu aniversário, foi no dia 13 do mês passado, desejar a eles todo o 

êxito do mundo em suas vidas aí. hoje vejo aqui a indignação de vários vereadores aí a respeito do 

patrimônio público, digo para vocês que eu estou no segundo mandato e posso dizer para vocês que se 

tem uma coisa que me desanima é o pátio da prefeitura, não só dessa gestão como da outra, Vereador 

Mateus não estava como Vereador, mas estava na outra gestão e não é diferente Vereador, tem um 

exemplo hoje daquelas plantadeiras que foram leiloadas agora no mês de dezembro, eu vi aquelas 

plantadeiras e todos os maquinários na outra gestão, desanimei de chegar no pátio e ver como estava o 

patrimônio público e o exemplo que foi botado em leilão, uma plantadeira daquelas hoje devia valer no 

mínimo40 mil reais foi botado em leilão Por 750 pila e o louco que comprou aquela plantadeira, não sei 

para que queria duas plantadeiras, então eu vi aquelas plantadeira no pátio cheia de adubo, que é uma 

coisa que rói, e hoje não é diferente com essa gestão, fui no pátio também no dia do leilão e desanimei 

porque o nosso prefeito era um que cobrava o patrimônio e hoje não digo que esteja pior, mas se 

melhorou foi pouca coisa, a gente vê também o descaso dos funcionários, que não cuidam do patrimônio, 

infelizmente pode ter funcionário que fica bravo comigo mas naquele dia mesmo que eu tive no pátio e 

a gente viu vários estragos no patrimônio lá, que foi por mal uso, aí vai um vereador aqui falar alguma 

coisa ainda vão ficar de mal, então eu sempre digo e cobro da gestão, eu acho que para o patrimônio 

público teria que ter um fiscal que cobrasse, mas cobrasse com autonomia e notificasse quem fez o dano 

ao patrimônio porque que fez e fora e esse brejo que infelizmente nós como Vereadores só cobramos, 

mas infelizmente as vezes até nos desanima como Vereadores e fiscalizadores do município, então eu 

digo para ti Ferrugem que é vereador de primeiro mandato, que eu já acompanho isso mais tempo que 
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tu e isso desanima a gente; um vereador correr atrás de recurso para o município e depois vê nessa 

situação, é desanimador, mas tu te acostuma que não vai ser fácil nós vereadores mudar essa situação." 

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

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. “Quero fazer uma reiteração no comentário que eu fiz 

na Tribuna antes, no caso ali atrás quando o posto ficou fechado, na verdade foi a Sônia Lehmen que 

ficou por alguns minutos como o técnica em enfermagem e depois veio a Sonia Storck, só quero reiterar 

aí para não gerar polêmica. Quero Agradecer em nome do Clube Cruzeiro a todos que fizeram presente 

na janta e terno de reis do mês passado, é uma tradição gente tá tentando retomar, nisto quero agradecer 

muito a prefeito de Sertão Santana Irio que conduziu apresentação dos ternos e convidou a maioria dos 

ternos, quero agradecer a presença do prefeito Elomar, quero agradecer a presença do Prefeito Renato 

de Mariana Pimentel que vieram prestigiar nosso evento. Quero também agradecer a presença do nosso 

amigo Marcos Vinícius que esteve na Festa da Uva ainda não é deputado mas dentro de poucos dias 

estará assumindo uma cadeira na Assembleia Legislativa e pela primeira vez na história da região centro-

sul teremos um representante na Assembleia. também deixaram os pesares  a essas famílias que ficaram 

enlutadas, a gente fica muito triste que nem o caso do Rodrigo, um cara da minha idade, com filha 

pequena, com várias perspectivas e falecer de uma forma trágica, mas é caminho que só Deus sabe 

delinear e explicar o que que é e porque que se toma desse jeito, assim como seu Hélio, assim como 

esse rapaz que faleceu hoje e o Jotoar também, infelizmente é a vida que segue seu curso, mas como o 

vereador alemão falou também eu sei que várias vezes a antiga gestão também falhou nessa questão do 

patrimônio e é triste porque a gente sabe, a gente quando tem uma coisa particular da gente, que nem 

vocês que são agricultores quando compram um trator ou uma plantadeira o quanto que cuidam, não 

sabe trabalho que dá para adquirir, eu quando compro uma coisa, cuido, sei do trabalho para adquirir e 

essas coisas prefeitura são assim, a gente vai a Brasília, corre atrás de algum recurso e às vezes é mal 

cuidado, é mal administrado e gerido aquele bem, infelizmente deixo aqui a mesma indignação que tu 

tem, alemão, pode ter certeza que esse Vereador aqui também tem." Neste espaço, usou a palavra o 

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

"Primeiramente quero parabenizar a Ionice que tá sempre prestando um bom serviço aqui na casa, nosso 

colega Vereador Diogo pela passagem do aniversário também, que tenha muito êxito na sua vida pessoal 

e profissional. Também quero parabenizar o ano passado pela bela gestão da presidente Luciane, a gente 

sabe que ela teve o apoio de todos vereadores e esse ano eu quero tocar também da mesma forma, com 

apoio de todos vereadores porque o presidente sem os nobres colegas apoiando não é fácil, eu já 

agradeço a todos aí que me parabenizaram, se colocaram à disposição desse meu mandato como 

presidente. também parabenizar os responsáveis da Festa da Uva uma festa organizada, principalmente 

pessoal da churrasqueira que na segunda-feira antes da festa o pessoal da comissão bateram lá em casa 

para ver se eu assumia a questão da churrasqueira e aonde eu assumi, com duas três ligações já estava 

resolvido a equipe para trabalhar, a gente fica contente que a gente tem muita amizade e Independente 

de partido tinha vários, de vários partidos trabalhando na churrasqueira, acho que conseguimos entregar 

um churrasco a contento de todos e como o Vereador Alemão disse, muitas vezes as pessoas não querem 

mais ajudar nas comunidades, isso é preocupante, a gente vê o vereador Thiago na frente de uma 

entidade, vereador Mateus, eu já tive na frente de uma e a gente sabe que para trocar a presidência depois 

não acha um que queira pegar porque é muito Compromisso, Isso é preocupante, tá aí a nossa festa da 

uva, maior festa da região, com 84 anos, então acho que as pessoas têm que vir se colocar à disposição, 

acho que é muito importante para a gente não perder a tradição; também de contrapartida vários pesares 

essa semana que passou e de segunda a segunda também na segunda passada a morte do menino de 28 

anos, nesta segunda um de 31 anos, um acidente trágico, um de motos, outro de carro; também pessoas 

de idade e meia idade, isso que nem disse o vereador Renato, Já começamos mal esse ano; também foi 

muito discutido muito aqui sobre a questão da linha de Porto Alegre; o ACV, o Alemão me lembro que 

estava na reunião que nós tivemos no outro mandato juntamente com a responsável lá, a Magali, aonde 

ela colocou toda culpa no Vice Prefeito na época que era o Gilmar e a gente já foi preparado que sabia 
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que ela ia colocar essa culpa e agora com certeza quem tá ligando para lá ela vai colocar a culpa na 

administração só que eu vou dizer que essa empresa nunca pensou em uma pessoa da nossa população, 

ela sempre pensou no dinheiro que ela arrecadava, teve uma época do falecido Rui que tiraram o 

transporte da Saúde e ela tirou a linha das 11 horas de birra, aí voltou transporte da saúde para eles, eles 

colocaram a linha de volta, todos devem tá lembrado disso e agora só falta querer que a gente devolva 

o micro-ônibus que, tenho certeza que é o desejo de quem viaja pela saúde, sair direto e voltar, não ser 

aquela anarquia que era o ACV; devolver decerto para a empresa que foi comprado o ônibus porque não 

é uma boa compra, isso não existe, eu acho que a saúde vai melhorar muito com esse micro-ônibus 

levando os nossos pacientes ao hospital Como já foi feito um tempo atrás e essa empresa, infelizmente 

ela que me desculpe mas ela não tem um pingo de vergonha a nossa população e a nosso município e 

vamos tentar marcar essa reunião quanto antes para ver se nós conseguimos cobrar ela que volte a fazer 

no horário da manhã porque o das 11 horas não tem nem como voltar embora. também quero pedir a 

administração que já primeiro dia que como presidente, e de fato um pedido meu mas já começou de pé 

esquerdo comigo e quero dizer que eu não vou aceitar esses pedido pela metade; eu fiz um pedido de 

informação nº 058 de 2018 que informe o valor de todos os bens vendidos no leilão com descrição de 

cada bem, valor, comprovante de pagamento e nome do comprador; veio a resposta em anexo o qual 

veio faltando o comprovante de pagamento, o qual veio faltando lote que eu não sei se foi vendido ou 

não; eu sei que foi vendido por que levaram, mas não veio aqui nem valor, então quero dizer o prefeito 

que puxe a orelha de quem faz essas respostas e que comece a tratar essa câmara com respeito como 

quando ele foi presidente acredito que foi tratado. Quero desejar a todos um bom retorno às suas casas." 

Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima 

Sessão Ordinária, dia onze de fevereiro de 2019. 

 

 

Sala de Sessões, 04 de fevereiro de 2019. 
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