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

Legislativa, realizou-se a segunda SESSÃO ORDINÁRIA da terceira Sessão Legislativa, da sétima 

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

Presidente Rodrigo Semensatto de Lima e os Vereadores: Nercio da Silva Ambos, Diogo da Rocha Vaz, 

Alex Sandro Fallavena da Rocha, Manoel Renato dos Santos Silva, Mateus de Lima Romeira, Tiago 

Pacheco Govoni, Ilo Wildfaier Lombardi e Luciane Teifke Pacheco. Havendo “quórum”, o Presidente 

Rodrigo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. A ATA 01/19, previamente recebida 

pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após passou à leitura das correspondências 

RECEBIDAS DA PREFEITURA: Não houve. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. 

EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. nº 001/19 encaminhando proposições aprovadas em sessão 

ordinária do dia 04 de fevereiro de 2019. EXPEDIDAS A TERCEIROS: Não houve. A seguir passou-

se à leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à Mesa. No período do GRANDE 

EXPEDIENTE, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a 

Tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 

se faziam presentes. "Vou fazer duas colocações, não quis fazer em forma de pedido porque já tinha 

feito três pedidos de informações para hoje, mas quero aproveitar e deixar registrado aqui duas situações 

que estão acontecendo em nosso município; uma é que, no ano passado fiz um pedido que fosse 

providenciada a estrada que vai para o Vilson Holts lá embaixo né passando pelo Carlinhos porque esse 

ano ele tem uma criança que vai entrar na escola e não tem uma ponte, sendo que alguns moradores 

estão se oferecendo para dar material para fazer a ponte e não foi feito e agora semana que vem estão 

começando às aulas e novamente se inicia sem esse trabalho feito, mas por isso queria deixar registrado 

aqui o pedido que chegue até o prefeito, que agilize isso porque no ano passado o Carlinhos passou 

alguma dificuldade com o filho, ele me falou que dava um quilômetro até a casa dele, na medição dele, 

até a estrada grande e não era buscado na casa dele, mas agora tem esse caso do guri que vai começar 

os estudos; se faz necessário que se busque, já vai resolver a questão do Carlinhos também, mas precisa 

de uma ponte e que se arrume aquela estrada. Também quero deixar registrado uma queixa, uma 

reclamação, não sou de fazer cobrança, digo, não sou de fazer  reclamações na questão da Saúde até 

porque respeito muito o secretario e coordenador que a gente tem hoje, são dois caras sérios e humildes, 

que estão desempenhando seu trabalho, mas como sempre digo, fui coordenador da Secretaria de Saúde 

até 2016 sendo que as dificuldades que se enfrenta na secretaria e sei que às vezes tem coisas que acaba 

estourando no secretário e no coordenador e não é questão deles, não é a competência deles como a 

compra do material odontológico porque a gente tá  desde novembro dizendo não para população que 

buscam atendimento porque não tem material odontológico, não tem os remédios que a dentistas 

precisam e também não foi dado férias em vez de aproveitar que não tinham material; a ordem do 

executivo foi de não dar férias para ninguém da saúde, se perder a oportunidade já que não tinha material, 

ficou lá os profissionais sem atendimento às vezes a população vai ali e julga que talvez o erro seja do 

profissional mas às vezes tem que ver que não depende só dele, não depende do profissional; tem uns 

que nem digo exemplo da doutora Carla que é uma excelente profissional, sendo minha colega eu vejo 

diariamente a angústia dela, a população chegando aí querendo atendimento, com dor de dente às vezes 

e não tem material, não tem a resina, não tem anestesia, não tem essas coisas, então deixo aqui registrado 

meu pedido que tenha celeridade nessa questão de comprar o material porque não é recurso tão avultante, 

dá menos de R$ 8.000,00 comprar o material para quase todo ano na questão dos dentistas, então deixo 

aqui registrado a minha indignação nessa parte, nessa falta desse material para as profissionais. Do mais 

é isso, agradeço a presença de todos e uma boa noite." Usou a Tribuna o VEREADOR DIOGO, saudou 
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o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Queria deixar registrado 

aqui né a reclamação de várias pessoas do interior né, a respeito da iluminação pública no interior, várias 

lâmpadas queimadas em lugares estratégicos desde o Fim da Linha até os Pachecos, enfim vários outros 

pontos do município onde procurei me inteirar um pouco do assunto; parece que o responsável pela 

iluminação né tá fazendo o possível mas tem uma carência grande de material né para que possa 

viabilizar vários serviços; muitas pessoas às vezes que tem condições optam por fazer particular, mas 

realmente o custo é um tanto quanto mais caro né, então deixo aqui meu alerta para o Executivo que 

dentro da cidade eles deram uma pegada ano passado, parece que tá mais ou menos regular, mas deixo 

aqui meu alerta então para iluminação pública do interior do nosso município. Também estou entrando 

com um Pedido de Informação sobre um problema aí, com uma preocupação aí, de uma questão aí, que 

nos preocupa, todos nós né vereadores e presidente, é a questão do transporte escolar; entrando aí para 

nós ter uma informação a respeito da data da licitação que parece que vai ser essa semana mas a gente 

não sabe também as linhas que vão ser licitadas e a data do início do transporte né, uma questão que me 

preocupa bastante, que parece que o calendário escolar é para se iniciar dia 20 de fevereiro mas já 

avisaram que parece que o transporte só a partir da segunda semana de março, não sei se é verídico isso, 

mas parece que está para começar a mesma novela do ano passado, uma preocupação grande era questão 

das estradas, até várias estradas eu vi que foram arrumadas agora semana passada e nessa algumas gerais 

que estavam em péssimas condições, mas algumas eu vi que foram arrumadas outras não né, já 

aproveitando, depois vou falar um pouco das estradas também, mas deixo aqui a minha preocupação 

então nessa questão onde deixo aqui um Pedido de Informação a esse respeito. Também uma questão 

que me preocupa bastante é sobre um projeto que passou na sua casa dia 4 de setembro né aonde autoriza 

o Executivo a firmar convênio com a Corsan aonde até a data de hoje esse termo de convênio não foi 

feito ainda, não foi assinado e justamente isso aí tá trancando uma obra que eu considero uma das poucas 

feitas aqui dentro do Barão há muitos anos que é o calçamento que tá para se iniciar aqui na rua de cima 

aqui no Queixinho para cima, também para o lado do campo de futebol né; eu sei que é uma Emenda 

parlamentar aí de Deputados aí que são bem atuantes dentro do nosso município aí deputado do PTB né 

uma emenda conseguida através deles mas né isso tudo tem prazo, tudo tem datas específicas e é um 

recurso que daqui a pouco pode, não vou dizer que pode ser perdido, mas daqui a pouco vai atrasar, 

pode dar complicação por causa desse termo né, que segundo a informação que me consta é que tá 

trancado isso aí, não foi firmado convênio, a Corsan não tem como trazer material para o município para 

executar isso aí por causa que não tem o convênio, então acaba uma coisa trancando a outra, e isso nos 

preocupa bastante e preocupa também os moradores, que também vão arcar com sua parte dentro desta 

obra. Passei semana passada, sábado se não me falha a memória, naquela estrada que vem da Invernada 

dos Abreus e passa nos Menezes, eu acho que algumas estradas de lavoura estão melhores do que aquela 

estrada ali para descer ali pelo seu Ademar  e o seu Daniel Menezes, eu não sei se é porque não 

conseguiram chegar até ali ou tem alguma coisa particular com aqueles moradores, eu sei que tá bem 

calamitosa aquela estrada ali que sobe né, que vem da Invernada dos Abreus e sobe por ali, o brejo está 

tomando conta da estrada ali se vocês descer ali tem certos pontos que tem só o trilho né onde passa, eu 

não estava na hora com meu celular, estava sem bateria, queria tirar algumas fotos, mas ali me chamou 

bastante atenção né talvez vão indo fazendo e vão chegar até ali mas ali é quase que uma situação ali, 

quase de uma prioridade né porque se aquele pessoal tiver que comprar material de construção, alguma 

lenha, alguma coisa mais pesada para subir aquelas lombas ali tanto daqui para lá como de lá para cá 

não tem condição de subir com caminhão ali pouco mais que vazio, se tiver qualquer uma carga aí que 

tiver que levar ou trazer é um risco grande tanto para o motorista como para dar um dano aí para o 

veículo, então deixo aqui meu alerta né, é uma estrada onde cruza transporte escolar, então nos preocupa 

bastante porque daqui uns dias começa né, vai começar o transporte se Deus quiser, e também é mais 

um risco para nossas crianças e para nós população. O mais seria isso meu boa noite a todos e muito 

obrigado pela presença." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram 

convidados a fazer uso da palavra. Usou a Tribuna o VEREADOR MANOEL RENATO, saudou o 
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Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Gostaria de desejar aos 

vereadores que vão nessa reunião amanhã, uma boa sorte lá, que a gente consiga aí que retorne esse 

transporte da manhã do município à Porto Alegre e com certeza faz muita falta aí para o pessoal, tanto 

do centro como do interior, acho que a Magali não vai se fazer presente, mas amanhã se ela for vai 

chegar um pouco mais braba porque hoje infelizmente o ACV pechou em um caminhão aqui bem na 

esquina do Alcir; estava o caminhão estacionado errado mas o motorista também deu uma baita de uma 

facilitada né, se ele achasse que não pudesse passar não devia de ter metido e causou um dano no ônibus, 

acredito que ela deve ter ficado pior um pouco do que é né, que já é uma pessoa difícil de se lidar, mas 

assim dizendo tomara que se consiga êxito na reunião, que eu não vou poder me fazer presente, mas vou 

tentar na próxima aí, que eu possa ir com os outros vereadores. Também o que o vereador Diogo 

comentou dos colegial, é realmente de preocupar, se não foi feito essa licitação ainda que hoje eu estou 

meio por fora, vai começar as aulas e vai ser o mesmo transtorno do ano passado isso já era para estar 

pronto cada um com a sua linha, mas deixo aqui a minha preocupação e que as pessoas que quer que 

são nessa parte aí que tentam agilizar isso aí para que a gente não fique recebendo cobrança diariamente 

na rua e sem poder dar satisfação, só escutar e defender como; o ano passado ainda tinha como tu dizer 

que era o primeiro ano, o pessoal estão meio perdido, mas o ano que vem com certeza vai melhorar 

então a gente entrar de novo com o mesmo problema é um pouco complicado." Em seguida, passou-se 

à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas as seguintes proposições, resolução 

e projetos de lei: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 004/19 DO VEREADOR ILO que seja 

providenciado patrolamento e reconstrução de dois bueiros na estrada do fumo saindo da produção até 

a Linha Dona Amália. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 005/19 DO VEREADOR ILO que seja 

providenciado patrolamento na estrada que sai da estrada do fumo, passando pelas residências de Delto, 

Alexandre, Kiko, Vanderlei até a Linha Nova. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 006/19 DO 

VEREADOR TIAGO que seja providenciado reconstrução de um bueiro na propriedade de Sidinei 

Valdemar Silva na localidade do Cerro dos Abreu. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 003/19 DO 

VEREADOR MATEUS que informe quem foi o responsável pela limpeza da praça central na semana 

posterior a festa da uva, se foi a equipe da prefeitura, se não que informe quem foi e a forma de 

pagamento. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 004/19 DO S VEREADORES MATEUS E 

ILO que envie cópia dos diários de bordo dos veículos Fiesta Sedan dos últimos 3 meses. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 005/19 DOS VEREADORES MATEUS E ALEX SANDRO que informe a 

situação das obras do ginásio da Escola Municipal Egídio e da quadra coberta da Escola Dom Pedro 

II.PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 006/19 DO VEREADOR DIOGO que informe qual a previsão 

para licitação do transporte escolar, quais linhas serão licitadas e qual a previsão do início do transporte. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 007/19 DO VEREADOR DIOGO que informe como está o 

andamento da realização de Convênio com a Empresa Corsan, conforme Lei municipal nº 333/2018 do 

dia de 04 de setembro de 2018. RESOLUÇÃO N° 001 altera os incisos I e II, do art. 7º, da resolução 

nº 03/2011, que estabelece normas relativas ao registro, controle e apuração de frequências dos 

servidores públicos do poder legislativo municipal e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 

001/19 Altera o prazo previsto no artigo 1º, caput, da Lei municipal nº 316/2017 e dá outras 

providências. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. O VEREADOR MATEUS, 

abriu mão da palavra. Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou a Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Até ia fazer uma pequena 

manifestação aqui mas eu vou deixar para semana que vem para me inteirar melhor de um assunto, mas 

por enquanto seria isso, só agradecer a presença de todos e o meu boa noite." Usou a palavra o 

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

pessoas que se faziam presentes. "Um pequeno detalhe aqui que setembro de 2017 a gente conversando 

com prefeito foi tocado no assunto, acho que hoje a gente ficar fazendo pedido de parada de ônibus 

como foi feito aí pelo que se vê nesse mandato vai ser difícil fazer alguma coisa naquelas paradas que 

foi citado os locais para ele, que é uma meia folha de Brasilit quebrada onde as madeiras estão 
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apodrecendo, isso é uma vergonha porque eu acho que isso aí consegue até uma doação se for preciso, 

tem gente sobrando, acho que tem dois pedreiros nomeado na prefeitura, acho que eles poderiam pegar 

uma caminhonete a realizar as paradas de ônibus, ali no Artur, lá no seu Hélio Marques no outro lado 

da estrada vai cair, apodrecendo por causa de meia folha de Brasilit, na verdade até algum morador 

também poderia ter feito mais ninguém faz, um pequeno detalhe que não tem despesa. A questão da 

estrada que o colega Diogo estava falando, a Invernada dos Abreus e outras estradas vamos chamar o 

nosso túnel verde que nem tem chegando em Cidreira só que aqui é difícil cruzar por baixo; essa questão 

do trator também já tá sendo chato isso aí a gente comenta todas as vezes que o prefeito e o São Nunca 

que iam ver se conseguia adaptar em outro trator que está sobrando, mas acho que não vai sair também; 

e quanto ao transporte escolar acho que é preocupante, eu tenho a convicção que,  como a vice estava 

aqui nos escutando, vamos tentar fazer uma forma aí para começar esse transporte junto com as aulas aí 

para não ter a vergonha de 2018, é preocupante também, que nem diz o nosso colega Rodrigo, estava 

comentando, é o transporte próprio da prefeitura, nós precisamos de mais segurança e decisões, destes 

ônibus revisados e vistoriados também igual aos terceirizados." Usou a palavra o VEREADOR ILO, 

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

"Só para registrar também conforme foi falado aqui a preocupação né de nós Vereadores, sobre o 

transporte escolar né, hoje parece que os ônibus já era para estar no pátio da prefeitura reformado e pelo 

que se vê né parece que tem um ônibus pronto e o resto está em reforma, então eu deixo aqui minha 

preocupação também né, já estamos para começar as aulas e não se vê assim um momento que o 

executivo tem preparado para os ônibus da prefeitura para fazer o transporte, então espero que se consiga 

né, está chegando os transportes, as aulas e não se vê assim um preparativo  dos ônibus que possa fazer 

esse transporte. Também quero deixar a preocupação conforme falou o vereador Diogo né, da Estrada 

dos Menezes onde foi muito cobrado por uma amiga minha que mora aqui na Linha Nova, conforme 

relatou que está intransitável já a estrada dos Menezes, então deixo aqui, é bastante preocupante né, não 

sei se é falta de tempo ou falta de vontade ou alguma marcação política, não falou ,mas seja uma forma 

ou outra, com certeza o prefeito vai ter que acatar e tomar providências nesta estrada e não é de hoje, é 

de bastante tempo né, no fim do ano passado já se encontrava em péssimas condições, quando a gente 

entrou em recesso que eu já fui muito cobrado esta estrada também e hoje não tá do mesmo jeito, é bem 

pior ainda, então espero que se tome providencias o mais breve possível, que possa tirar aquela 

comunidade do sufoco que são as estrada de hoje." A VEREADORA LUCIANE, abriu mão da palavra. 

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

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Só queria aqui então deixar os pêsames aí para família 

da Ionice nossa servidora aí pela perda do seu tio Miro e pedir um ofício de pesar também, ela leve até 

a sua mãe pela perca do seu ente querido. Também quero agradecer o prefeito aí por essa semana passada 

aí um morador ali da Linha Francisca, ele me mandou umas fotos ali do bueiro ali perto dos Bielavski 

ali aonde que não estava conseguindo cruzar mais carro ali e eu liguei para o prefeito enviei as fotos 

para ele imediatamente foi lá fazer os reparos, já patrolou aquela estrada também, então o seu Sérgio lá 

me pediu para eu agradecer em Tribuna pelo serviço prestado lá. Da mesma forma que os vereadores 

falaram das estradas dos Menezes lá, eu passei lá na estrada por dentro do Getúlio ali passando lá no 

seu Olívio indo até a Cerli, está horrível aquela Estrada, falei com o prefeito a respeito, ia botar o pedido 

ali que os moradores pediram e não botei hoje, se não ser feita a semana que vem eu vou botar, mas o 

prefeito me falou que essa semana está subindo com as máquinas para lá para resolver aquela situação 

lá que tá horrível lá não tem mais como passar de carro lá." Neste espaço, usou a palavra o 

PRESIDENTE RODRIGO, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. 
"Também foi falado a questão da Corsan, se eu estou faltando com a verdade é o que me passaram, o 

Gabriel parece que levou esse convênio desde o ano passado já, para o chefe dele e até agora não foi 

assinado, está trancado neles da Corsan E tomara que seja com eles da Corsan que está trancado. 

Também a questão do transporte intermunicipal à Porto Alegre aí que tem sido muito debatido, agora 

Vereador Manoel Renato falou que ontem teve uma batida com ônibus e de repente a dona Magali não 
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vai estar muito alegre com a nossa visita lá na AGERGS, eu tenho para dizer para ela que arrisca  ficar 

mais nervosa ainda Vereador, porque duas empresas já se colocaram à disposição de fazer o transporte 

aqui em Barão do Triunfo, empresas nossas aqui da cidade, não é uma são duas, então se ela acha que 

não tem condições de fazer ela tem mais é que parar, tá na hora de parar e a gente colocar empresas 

nossas daqui então, mas até tinha uma preocupação de chegar lá e ela dizer que não ia mais querer puxar 

e não ia ter ninguém, pois já fui procurado por dois empresários da nossa cidade querendo colocar o 

transporte, inclusive com ônibus com ar-condicionado, que já vai ser uma melhora para quem viaja no 

transporte e as 10:30 então amanhã nós temos a reunião com o secretário de transporte do estado para 

tratar dessa questão também, acho que ele vai mandar um assessor junto com nós lá na AGERGS e 

também ver se a gente consegue o estudo de viabilidade do asfalto que liga Barão a Sertão Santana, 

então foi marcado, agora quase 5 horas da tarde que ele me mandou aqui porque agenda tá muito puxada 

ele conseguiu um horário para nós às 10:30 e a gente não já que vamos a questão desse ônibus já vão 

aproveitar a viagem e fazer as duas situações e as 16 horas então vamos estar lá na agência que 

regulamenta o transporte intermunicipal, tomara que tenhamos êxito né e que se tiver como a gente sabe 

que hoje em dia é muita burocracia, para quê facilitar se dá para dificultar, mas se tiver como, e a Magali 

não quiser mais fazer o transporte na nossa cidade graças a Deus a gente tem gente Interessada em 

fazer." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a 

próxima Sessão Ordinária, dia dezoito de fevereiro de 2019 no mesmo horário e local. 

 

 

Sala de Sessões, 11 de fevereiro de 2019. 
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