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Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário 
da Casa Legislativa, realizou-se a trigésima segunda SESSÃO ORDINÁRIA da segunda Sessão 
Legislativa, da sétima Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. 
Estavam presentes na ocasião a Presidente Luciane Teifke Pacheco e os Vereadores: Nercio da 
Silva Ambos, Diogo da Rocha Vaz, Alex Sandro Fallavena da Rocha, Ilo Wildfaier Lombardi, 
Manoel Renato dos Santos Silva, Mateus de Lima Romeira, Tiago Pacheco Govoni e Rodrigo 
Semensatto de Lima. Havendo “quórum”, a Presidente Luciane, invocando a proteção de Deus, 
declarou aberta a Sessão. A ATA 031/18, 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. n° 039/18 encaminhando proposições aprovadas na Sessão Ordinária de 24 
de setembro de 2018. EXPEDIDAS A TERCEIROS: Não houve. No período do GRANDE 
EXPEDIENTE, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. 
O VEREADOR ALEX SANDRO, abriu mão da palavra. Usou a Tribuna o VEREADOR 
RODRIGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 
presentes. Comentou sobre a eleição que acontecerá domingo, está vendo bastante coisas nas 
redes sociais, todo dia tem uma coisa diferente, uma mentira de um candidato ou de outro e 
ontem teve o privilégio de assistir um debate dos candidatos a presidente, na televisão, quando 
ficou mais apavorado ainda mais com as acusações de que um ou outro roubaram, então fica 
até sem saber em quem votar para presidente da república, mas particularmente já decidiu seu 
voto, não vai acompanhar seu partido, vai votar no Bolsonaro porque olhando para as pesquisas 
é o único que tem chance de derrubar o partido mais corrupto que já existiu neste país, o partido 
que não consegue achar um dos grandes que escape da lava-jato e tramoia de dinheiro, nisso 
também inclui seu partido que tem vários envolvidos. Ressaltou que vê ex-presidente preso, vê 
na televisão ex-presidente comandando a campanha de dentro da cadeia, isso parece o tráfico 
que os grandões comandam de dentro da cadeia, porém o que mais lhe indigna é que muitas 
vezes abre as redes sociais e vê pessoas de nossa cidade batendo em prefeito e vereadores, 
reclamando que não fazem nada, mas estas mesmas pessoas colocam nas redes sociais "Lula 
livre”, "foi um golpe", entre outras coisas. Enfatizou que quer acreditar que é particular quando 
falam dos vereadores e do prefeito porque está mostrado com provas encima de provas, mas 
mesmo assim tem muitas pessoas, até de nosso município, que defende um presidente preso, 
isso é sem cabimento. Falou que deseja que Deus possa iluminar os votos de toda a nação e 
que consigamos escolher um presidente que possa fazer alguma coisa pelo país, que vai usar 
mais respeito na sociedade, pois vê muitas gente revoltada com a política, isso não pode ser 
assim, política é como jogo de futebol, um dia se ganha outro se perde, mas não podem misturar 
as coisas. Ressaltou que vê o PT criar a ideia de que as crianças não podem repetir de ano na 
escola, isso é uma palhaçada, ele rodou na primeira série, hoje em dia não teria rodado, não se 
arrepende dos professores terem lhe rodado, pois com isso teve de aprender, vê várias coisas 
sendo mudadas tentando deixar a população burra. Muitas vezes é dito que o armamento para 
a população de bem não vai adiantar, não vai acabar com os roubos. Acredita que vai diminuir 
sim porque se alguém estiver parado em uma sinaleira e vier alguém para assaltar, ele não vai 
saber se o carro de trás ou da frente não vai estar armado e não vai reagir para ajudar, acredita 
que o ladrão deve ter medo, por isso decidiu seu voto nesta semana, vai de Bolsonaro, acha que 
deve ter mais patriotismo no nosso país, vê alunos batendo em professor, isso não tem 
cabimento, embora educação venha de casa, apenas se aprimora na escola, mas isso não tem 



 

 ATA 032/18  2 
 

 

cabimento, então por esse motivo vai de Bolsonaro, pode se arrepender, se ele ganhar e fizer 
bandalheira daqui quatro anos a gente troca novamente, se errar vai errar tentado acertar. 
Deseja que Deus ilumine os votos de toda a nação, de mesma forma aqui no Estado. No 
município pede à população se quiserem ajudar seu deputado, trabalha para o Giovani Feltes e 
Juvir Costela, mas tem vários outros deputados bons que representam a cidade, de vários 
partidos, tem vários deputados que colocam verbas no município, então pede que olhem para 
estas pessoas, não vão trazer um deputado de fora que nunca trouxe nenhum dinheiro e não 
vai trazer, inclusive deputados que não fizeram votos aqui estão ajudando. Pediu para tentar 
centralizar os votos em quem ajuda o município. Afirmou que quando precisa cobra forte do 
prefeito, mas nas redes sociais vê gente colocando coisas há uma hora depois de parar um 
temporal, perguntando onde andam as autoridades do município que não estão vendo as 
estradas. Destacou um comentário que dizia que todos estavam reunidos com São Pedro para 
pedir para parar de chover. Afirmou que critica sobre a situação das estradas, cobra do 
secretário, mas agora faz tempo que só acontece temporais, inclusive a quatorze quilômetros 
daqui deu uma enchente, enquanto aqui mal choveu. Comentou que hoje viu em uma localidade, 
alguns galhos que caíram na boca de um bueiro, tem certeza que vai entupir o bueiro, mas não 
vai cair um braço da população se tirar os galhos, isso é bom para todos. Pediu para todos terem 
um pouco mais de atitude, não apenas cobrar, mas ajudar com pequenos atos como tirar um 
galho. Usou a Tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Falou que esta Casa fica muito feliz pela 
reinauguração, com esta bela obra, esta Casa não é somente a Casa do Legislativo, mas é a 
principal casa de reuniões desta cidade, servindo e atendendo a todos que a procuram, tem 
certeza que com esta melhoria se melhora a comunidade. Parabenizou a paroquia pela festa da 
padroeira, um belo evento mesmo com o tempo feio. Parabenizou o padre pela iniciativa de 
atender as comunidades mais distantes, desde a palmeira até a paroquia mais próxima. Desejou 
boa sorte para a nova secretária de educação, a Clarisse, acredita que vai desempenhar um bom 
trabalho na secretaria porque tem bastante questões a serem resolvidas, a começar com o 
transporte escolar, embora seja difícil falar das estradas pois há tempo não via um tempo tão 
chuvoso. Ressaltou que há muitos problemas com manutenção dos carros da frota municipal, 
pediu a nova secretária que tenha bastante atenção a isso juntamente com o setor responsável 
porque tem se mostrado crítico. Salientou um pedido do vereador Diogo em relação a uma 
reunião na CEEE porque é inadmissível que comunidades fiquem quatro ou cinco dias sem luz, 
deve ter um cuidado melhor com a limpeza das redes e uma resposta mais rápida. Vê neste caso 
a ineficiência de uma empresa pública, onde quem é atendido pela Certaja já teve luz no mesmo 
dia, enquanto quem é atendido pela CEEE fica cinco dias sem luz, isso é inadmissível por isso 
pede agilidade na marcação da reunião. Comentou sobre as câmeras de segurança na cidade, o 
que facilitaria o trabalho da Brigada Militar, na semana passada aconteceu um caso inédito no 
município, uma pessoa foi assaltada e agredida, por isso deve cobrar o poder público para colocar 
mais câmeras de vigilância, inclusive fica a dica para o próximo presidente  da Casa porque aqui 
fica um ponto estratégico e com isso incentiva que a população coloque mais câmeras, talvez 
este crime poderia ser elucidado, pois aconteceu de uma forma covarde, a Brigada é exemplar 
na cidade, no  mesmo dia que aconteceu o roubo já andava correndo atrás das câmeras e de 
testemunhas, a cidade ainda tem sua paz devido a atuação firme e forte da Brigada Militar, acha 
que como poder público deve buscar alguma forma de apoio. Desejou os parabéns a Brigada 
pela rapidez e vontade de reprimir estes atos e deseja que a vítima consiga se recuperar o mais 
rápido possível. Usou a Tribuna o VEREADOR DIOGO, saudou o Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Comentou sobre a falta de energia que 
aconteceu nesta semana e vem acontecendo corriqueiramente, principalmente quando se fala 
da CEEE, pode falar com propriedade porque o PSDB assumiu a Secretaria de Minas e Energia 
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por mais de dois anos e por todo este tempo vem fazendo reuniões e cobranças, lutando sempre 
na melhoria da energia elétrica, é totalmente favorável a privatização  destas empresas que 
realmente não têm como  funcionar, elas administram politicamente, sabe que o PSDB fez uma 
gestão enxuta; quando o PT perdeu a eleição o PSDB entrou e pegou a CEEE com um déficit de 
mais de seiscentos milhões por ano, uma empresa estadual que dá um prejuízo de seiscentos 
milhões de reais por ano, não tem como o Estado manter, tem que tirar dinheiro da saúde e 
segurança pública para investir, mas no primeiro ano o Lucas baixou em mais de quarenta por 
cento o déficit, no segundo ano foi mais trinta por cento e se não se engana atualmente é em 
torno de cem milhões de reais, isto que foram feitos vários investimentos em várias áreas, porém 
mesmo assim, ainda existem vários problemas de contratos anteriores, questões principalmente 
de processos judiciais que as pessoas cobram os prejuízos pela falta de energia. Ressaltou que 
a CEEE assim como várias outras dentro do Estado, deve ser feito uma reforma e serem 
privatizadas, pois vê a Certaja, uma cooperativa que começou pequena e hoje atende bem, 
porém uma empresa do porte da CEEE não consegue manter muitas vezes nem na região 
metropolitana, então sabe que são só despesas, são realmente loteamentos políticos que são 
feitos dentro do Governo. Enfatizou que sabe que nos últimos dias a região está sendo assolada 
por vários temporais trazendo problemas tanto na energia como também nas estradas, não pode 
nem cobrar porque não está sendo possível trabalhar, o que pede é que pegue o exemplo destas 
chuvas e tente se organizar um pouco melhor para tentar manter sempre as estradas principais, 
pontes e bueiros. Sabe que o secretário de agricultora vem batalhando, mas não é fácil porque 
as pessoas tem as lavouras, mas também está sendo dado prioridade aos serviços mais urgentes. 
Comentou sobre um pedido seu sobre a questão de paradas de ônibus porque vê crianças 
embaixo de lonas esperando transportes escolar, inclusive no Cerros dos Abreus tem um 
exemplo e em várias estradas principais pode ver isso, e não é coisa desta gestão, é uma falha 
de gestões anteriores. Sugeriu ao prefeito fazer uma parceria público privada, coisa que é muito 
usada atualmente, talvez promovendo alguma propaganda de algum comércio. Ressaltou que a 
secretaria tem pedreiros, talvez possam fazer paradas de ônibus nestes dias de chuva. Afirmou 
que hoje vai a votação dois projetos de lei, muito importantes para complementar os projetos 
de contenção de gastos, já foi aprovado a redução de diárias que em alguns casos foi reduzido 
até trezentos por cento o valor das diárias que estavam sendo pagas, como nesta Casa todos 
são grandes defensores da economia do município, estão sendo colocados os projetos de lei 
número 04 e 05 que acompanha a baixa das diárias para os vereadores e servidores desta Casa, 
isso já era para ter acontecido, pois na época de crise deve ser cortado na pele de todos. Relatou 
que em dois mil e quinze foi muito criticado nesta Casa porque por indicação do jurídico propôs 
uma baixa de vinte e cinco por cento dos salários dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, foi 
muito criticado mas em consenso foi reduzido em dez por cento dos salários, o que já foi uma 
vitória. Usou a Tribuna o VEREADOR ILO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e 
as pessoas que se faziam presentes. Comunicou o falecimento de dona Iracema, uma pessoa 
que muito a admirava, foi sua professora. Comentou sobre a empresa de energia CEEE, nesta 
semana foi muito cobrado, pessoas parece que acham que os vereadores têm culpa, porém os 
vereadores não têm culpa não, os vereadores fizeram a sua parte aprovando um projeto de lei 
proibindo o plantio de árvores embaixo das redes elétricas, mas a CEEE parece que está 
colocando a culpa em cima dos vereadores porque os problemas acontecem devido ao plantio 
de árvore embaixo das redes, por isso acha que as pessoas devem cobrar da própria empresa 
CEEE. Comentou que ficar três dias sem luz é de indignar, parabenizou a Certaja, uma empresa 
que dificilmente deixa faltar luz por algumas horas ou por motivos absurdos falta luz um dia ou 
uma noite. Afirmou que é muito favorável a privatização da empresa CEEE, pois como empresa 
está deixando a desejar, falida e ainda quer manter, está muito pior do que muitas funções do 
município. Relatou que bem próximo de sua região os moradores fizeram um mutirão e tiraram 
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todas as madeiras de cima da rede e até emendaram os fios de alta tensão, correndo risco, mas 
quando foram ligar a rede, estava queimada a chave. Aproveitou enquanto o secretário de obras 
estava presente e fez um pedido verbal para melhoria na estrada que dá acesso à casa de um 
senhor enfermo, na estrada que sai da Produção até o Leozé, coisa que com duas ou três 
caçambadas de cascalho resolve, inclusive ao redor da casa do morador. 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. Comentou que quando foi vereador no ano de dois mil e oito, foram 
feitas várias reuniões com os presidentes da Certaja e da CEEE, inclusive vieram representantes 
das empresas aqui na Câmara e na localidade de Cerro dos Abreus e sempre passaram que o 
problema maior são as árvores, por isso as pessoas devem se conscientizar e não plantar árvores, 
principalmente acácia embaixo das redes. Ressaltou que o número pequeno de equipes é outro 
problema, segundo a empresa são três equipes para atender a região. Não defendendo a CEEE, 
afirmou que na época teve grande melhoria no fornecimento de energia, principalmente na 
potência da luz. Desejou boa sorte aos candidatos porque está se aproximando a eleição federal, 
pediu para o pessoal votar nos candidatos que estão olhando para o município, hoje faz 
campanha para o Giovani Feltes, uma pessoa que há pouco tempo conheceu o município e neste 
pouco tempo já repassou mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Deixou boa sorte à nova 
secretária de educação, tem certeza que ela vai lidar com vários funcionários e veículos, isso 
embora não seja impossível, não é fácil, deseja que ela dê alguma melhoria porque hoje 
infelizmente estão acontecendo vários problemas, talvez ela consiga dar mais alinhamento ao 
transporte. Usou a Tribuna o VEREADOR TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Pediu que cada pessoa vote com consciência, 
vote nos deputados que estão apoiando o município, o PP de Barão do Triunfo está apoiando 
dois deputados estaduais, o Marcos Vinicius e o Adolfo Brito e deputado federal Afonso Hamm 
e Jerônimo Goergen, sabe que tem vários deputados que ajudam no município e todos têm 
chance de votos, todos devem trabalhar pensando no município, quanto mais partidos mais se 
consegue. Comentou que já havia pedido a marcação de uma reunião com a CEEE, o senhor 
Airton tinha reclamado que as árvores estavam queimando, inclusive já tinha queimado uma 
geladeira devido à queda de luz e agora com o temporal a região ficou cinco dias sem energia, 
acha difícil conseguir agora, no final do ano e no final de mandato de governo, mas deve sim 
marcar uma reunião para cobrar uma limpeza e melhoria na rede. Pediu ao secretário de obras 
que o Executivo aproveite o momento que não dá para trabalhar devido à chuva, para tentar 
recuperar as máquinas para quando o tempo melhorar as máquinas não estejam quebradas e 
possam dar o suporte nas estradas que as pessoas precisam. Desejou boa sorte a nova secretária 
de educação e deixou sua preocupação com os ônibus que estão estragados e abandonados, 
como um ônibus que está no Cerro dos Abreus há dois meses, inclusive colocou um Pedido de 
Informação que até agora não recebeu respostas e o ônibus ainda se encontra no mesmo local. 
Comentou que há mais um ônibus na região do Passo Grande, além dos que não sabe que estão 
abandonados no interior no município e a questão do transporte escolar está cada vez mais 
precária, inclusive já teve vários dias sem aula neste ano devido ao transporte escolar. Agradeceu 
a equipe da Câmara pelo cartão do Dia do Vereador e parabenizou os demais colegas. Em 
seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por 
unanimidade as seguintes proposições e projetos de lei: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 
064/18 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja realizado construção de um bueiro na 
localidade faxinal, próximo a residência do Senhor Ica, local onde alaga pelo motivo de o bueiro 
existente não dar conta da passagem de água nos dias de chuva, impedindo a passagem de 
veículos. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 065/18 DO VEREADOR DIOGO que seja realizado 
patrolamento, encascalhamento e construção de um bueiro próximo ao Tadilho na estrada dos 
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Bonilha. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 066/18 DO VEREADOR DIOGO que seja 
providenciado colocação de parada de ônibus na saída da residência do falecido Vani na estrada 
do morrinhos. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 050/18 DO VEREADOR DIOGO que informe 
se foi realizado licitação para coleta de lixo no município, se sim envie cópia do edital, itinerário 
e os dias das coletas, caso não tenha sido licitado informe o motivo. PROJETO DE LEI 
LEGISLATIVO Nº 004/18 Altera as alíneas “A” e “B” do parágrafo 1º e inclui o parágrafo 
terceiro ao Artigo 1º, da Lei Municipal nº 138/1998, que disciplina a utilização de diárias dos 
Vereadores e da outras providências. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 005/18 Dispõe 
sobre a concessão de diárias aos servidores do Poder Legislativo Municipal de Barão do 
Triunfo/RS e dá outras providências. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA.  
Usou a palavra o VEREADOR ALEX SANDRO, Líder do PDT, saudou a Presidente, demais 
colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou novamente a presidente 
pela reforma desta Casa, onde são acolhidas todas pessoas em reuniões de produtores, 
empresas fumageiras, entre outras. Comentou que as vezes os munícipes, em vez de cuidar de 
uma boca de bueiro perto de casa, correm ligar para o secretário, por isso acha que precisa 
neste município e na situação das estradas, cada um ajudar um pouco. Sobre a falta de luz, 
deixou o agradecimento ao assessor do Sossela pela ajuda do deputado para entrar em contato 
com alguém da CEEE porque tentava ligar para Tapes, mas não era atendido. Ressaltou que o 
maior problema são acácias e eucaliptos plantados, o ser humano tem a ganância de querer 
aproveitar toda a terra, sabendo que embaixo de uma rede poderia plantar comida, feijão, batata 
ou fumo que não aconteceria este problema. Comentou que não sabe se é privatizando a CEEE 
que resolveriam esta situação, embora mesmo privatizando acha que nunca conseguiriam 
solucionar o problema de árvores plantadas embaixo das redes elétricas, acha que quando cada 
um ganhasse uma multa pesada, todos dariam um jeito, inclusive levou R$ 1.600,00 (um mil e 
seiscentos reais) de multa em um mês então parou com a correria nas estradas. Agradeceu pelo 
cartão do Dia do Vereador. Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do MDB, saudou 
a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Desejou pesares 
ao Claudiomiro pela perda de seu filho. Afirmou que existe uma lei que proíbe o plantio de 
árvores embaixo das redes elétricas, um projeto de lei feito por ele, aprovado por todos os 
vereadores da legislatura passada e sancionada pelo ex-prefeito Rui em dezembro do ano de 
dois mil e dezesseis; uma pessoa que colocou nas redes sociais que os vereadores não tinham 
feito a lei como prometido, mas na verdade a promessa era do ex-prefeito, porém como não foi 
feito então fez o projeto de lei e todos os colegas foram favoráveis. Agradeceu ao Braulino, 
gerente de manutenção da CEEE de Tapes que prometeu o conserto da rede elétrica e 
aproximadamente dez horas da noite a luz voltou para os moradores que estavam sem luz. 
Ressaltou que o Braulino estava de férias, por isso não conseguia contatá-lo. Parabenizou o 
prefeito que veio fazer a prestação de contas aos vereadores na semana passada e mostrou que 
está conseguindo fechar as contas, com muita dificuldade, está conseguindo pagar o fundo dos 
funcionários da parte patronal e a parcela da dívida que a outra administração não pagou; sabe 
que tem várias dificuldades em várias áreas, mas nesta parte deve elogiar. Agradeceu pelo cartão 
pelo Dia do Vereador e destacou que o vereador muitas vezes tem que abrir mão de partes da 
vida pessoal para se dedicar ao município e a comunidade local e as pessoas as vezes sem saber 
criticam os vereadores. Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou a 
Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Frisou que o 
Braulino é um grande amigo, sempre que ele pode resolve as questões da CEEE. Destacou que 
no ano de dois mil e dezesseis através do Braulino tentou trazer um ponto de atendimento da 
CEEE para o município, onde seria recebido contas, reclamações, acomodaria materiais, entre 
outros; na época foi procurado o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, mas por já ter vários 
serviços no local não foi possível alocar o ponto de atendimento. Comentou que domingo será a 
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eleição, uma coisa que lhe preocupa bastante é que pessoas ligadas a vários processos judiciais 
por corrupção e vários outros crimes, estão concorrendo a eleição, arriscando a tomar o poder 
novamente como em declaração do próprio PT foi declarado que tomariam o poder novamente 
e de vários outros partidos aliados, o problema é muitas pessoas acabarem apoiando e elegerem 
estes partidos que já governaram e sucatearam o país. Declarou que seu voto não é partidário, 
está apoiando o Bolsonaro por várias questões, tanto morais como éticas, ele defende certas 
coisas que são mutuas a maioria dos cidadãos que querem o bem da população, só na segurança 
pública se baixar a maioridade penal e liberação de porte de armas para o cidadão de bem, acha 
que o estatuto do desarmamento deve ser rasgado e jogado no lixo porque realmente está 
provado que não funciona. Falou que deve ser cobrada dos presos as despesas nas 
penitenciárias, hoje um preso custa mais do que dois professores, então deve colocar este 
pessoal a trabalhar ou cobrar a despesa, sem falar das iniciativas na educação, nas indústrias e 
demais empresas, nisso que todos devem pensar e não ficar atrelado a benefícios pessoais. 
Ressaltou que muitas pessoas acabam pensando somente nelas próprias, mas como legislador 
e como pessoa ligada à política muitas vezes tem uma análise mais profunda e acaba refletindo 
que deve pensar na maioria e acredita que a maioria do povo brasileiro não pode compactuar e 
querer o que está acontecendo hoje no país. Pediu que todos votem conscientes. Usou a palavra 
o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as 
pessoas que se faziam presentes. Comentou sobre a perda na sua família, o Claudiomiro perdeu 
seu filho com um mês de vida. Pediu desculpa aos eventos que não pôde participar. Agradeceu 
pelo cartão do Dia do Vereador. Comentou sobre a eleição do próximo domingo, como vereador 
está apoiando o deputado Marcelo Moraes que está concorrendo a deputado federal e Celso 
Kramer que concorre a deputado estadual, pediu que quem quiser lhe acompanhar, dê um voto 
de confiança à eles. Comentou que andando pelo município viu cartazes de candidatos a 
deputado que tem certeza que se alguém perguntar em que região fica Barão do Triunfo o 
candidato não vai saber responder e infelizmente vai levar votos dentro do município, fica triste 
por esta situação, como falou, apoia o Marcelo, uma pessoa que o pai dele sempre trouxe 
recursos para o município, mas se não querem votar em seu candidato, há tantos candidatos a 
deputado que apoiaram o município, acha que todos devem ter um pouco de consciência para 
desenvolver o município. Afirmou que também fica triste por ter de ouvir e concordar com os 
vereadores dizendo que são a favor da privatização de patrimônio gaúcho, como a CEEE e o 
Banrisul, isso para os gaúchos é muito triste e o que faz isso é a política porque em seu modo 
de pensar é como um agricultor plantar dez pés de fumo e dez pés de batata, talvez dez pé de 
milho e depois dizer que quer vender os dez pés de milho porque não tem condições de 
administrar, então acha muito chato concordar com esta situação. Questionou o que leva a 
privatização? quem comprar uma empresa estatal vai ter prejuízo? Ressaltou que há má 
administração, é política, é a máquina pública buscando voto encima do patrimônio, e os 
eleitores tem a chance de escolher melhor esta situação. Enfatizou que é muito triste ver que 
presidiário está comandando uma eleição e acha que vai acabar levando a eleição, francamente 
não decidiu seu voto por causa desta situação, vê pessoas fugindo da realidade. Questionou o 
que leva a privatização da CEEE, por exemplo. Afirmou que isso é a tal de coligação, partidos 
que tem que se unirem para ganhar uma eleição, então os eleitores são burros na hora de votar, 
infelizmente é assim, não somente no Estado, mas nos municípios também, os gestores já 
entram nos gabinetes com as mãos amarradas. Enquanto os eleitores não se atentarem a esta 
situação o estado, o país, nem o município vão se desenvolver. Usou a palavra o VEREADOR 
MATEUS, Líder do PP saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se 
faziam presentes. Comentou que lhe chamou a atenção a parte do cartão do Dia do Vereador 
que diz que o vereador abre mão de parte da vida pessoal, profissional e familiar, muitas vezes 
as pessoas dizem que vereador não faz nada, mas só quem é vereador ou já foi, sabe do quanto 
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tem que abrir mão para correr atrás de apoio à comunidade. Parabenizou a todos os vereadores 
que representam todo o município, deseja que Deus ilumine sempre mais. Relatou que tentou 
contatar a CEEE, não foi fácil, mas acredita que em breve vai ser marcada a reunião para cobrar 
melhorias para a comunidade. Sobre as eleições reforçou a importância de apoiar quem apoia o 
município, hoje apoia o deputado Jerônimo Goergen para deputado federal e o candidato Marcos 
Vinicius para deputado estadual, mas se alguém não gosta do partido, existem vários deputados 
que apoiam o município, por isso pede que a comunidade escolha quem vai apoiar o município, 
pois fica muito triste em ver que a eleição passada, embora não tenha nada contra a pessoa, 
mas a Manoela fez trezentos e tantos votos no município. Questionou se a Manoela sabe onde 
fica Barão do Triunfo? Pediu novamente que a população olhe para os deputados que apoiam o 
município e para presidente quase tem-se que colocar nas mãos de Deus. Neste espaço, usou a 
palavra a PRESIDENTE LUCIANE, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura 
da Sessão, em especial ao seu esposo que lhe incentivou na política, é bom quando tem um bom 
entendimento em casa, o que dá forças para continuar. Agradeceu a presença do prefeito, do 
Seixas e do secretário de saúde na Audiência Pública na semana que passou. Pediu desculpas 
ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde não pôde estar presente devido aos preparativos 
para a reinauguração, mas considera de muita importância a campanha Outubro Rosa para 
prevenção ao câncer para as mulheres. Agradeceu pelo cartão do Dia do Vereador e parabenizou 
os demais vereadores, é uma alegria grande trabalhar com todos, sempre deram bastante forças 
nesta gestão. Comentou que nesta Casa existem seis partidos e sempre se mantiveram unidos, 
sempre pensando no melhor para o município. Deseja que Deus ilumine a cada um dos eleitores 
para fazerem a melhor escolha e que tudo seja melhor para o estado, país e para o município. 
Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para 
a próxima Sessão Ordinária, dia oito de outubro de 2018, na mesma hora e local. 
 

Sala de Sessões, 01 de outubro de 2018. 
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