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

Casa Legislativa, realizou-se a terceira 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 

02/19, 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: Convite da Associação Comunitária de rádio difusão para reunião dançante. 

EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. nº 002/19 encaminhando proposições aprovadas em sessão 

ordinária do dia 11 de fevereiro de 2019; Of. LEG. N° 01/19 informando a aprovação do Projeto de Lei 

n° 001/19. EXPEDIDAS A TERCEIROS: Não houve. A seguir passou-se à leitura do resumo das 

proposições e projetos encaminhados à Mesa. No período do GRANDE EXPEDIENTE, os Vereadores 

previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a Tribuna o VEREADOR 

MANOEL RENATO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Gostaria de agradecer as felicitações aí de aniversário que o pessoal, pelas redes sociais, e a 

gente fica muito agradecido aí de ter tantos amigos que tiram um tempinho para escrever alguma coisa, 

ou mesmo pessoalmente aí, para a gente. Agradeço ao deputado Adolfo Brito que é um deputado que 

eu admiro, muito já trabalhei para ele, já fui do PP, é uma pessoa humilde que até hoje ele sempre me 

manda um cartão de felicitações. Também deixo aqui meus votos de pesares à família Dias, aqui da 

Serra do Herval, da localidade Água Fria, onde mais uma morte no município, infelizmente é o que vem 

acontecendo, quase toda segunda a gente tem uma notícia aqui que não é muito muito agradável, mas 

Deus quer assim então a gente não tem muito o que fazer, quando pode se fazer presente a gente se faz 

presente nessas horas os familiares sempre precisam muito. Também falar um pouquinho desse projeto 

que a gente vai votar hoje aqui e já quero deixar minha colocação, eu sou favorável porque é uma forma 

de legalização das pessoas que estão trabalhando aí dirigindo, com certeza por precisão e hoje é ilegal 

então a gente aprovando esse projeto tomara que dê uma segurança ao prefeito, que a gente sabe que 

não é de hoje nem de ontem que pessoas que trabalham nas secretarias dirigem os veículos sem poder, 

então a gente vai nesse projeto aí que o prefeito enviou para sua casa aí, eu deixo a minha colocação aí 

que eu sou favorável, quase que tenho certeza que é um projeto que pode também gerar economia e 

também que a prefeitura fique amparada por essas questões." Em COMUNICAÇÕES, não houve 

nenhum vereador inscrito. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, 

votadas e aprovadas as seguintes proposições, projetos de lei e diárias: INDICAÇÃO Nº 002/19 DO 

VEREADOR NERCIO que estude a possibilidade de elaborar e encaminhar Projeto de Lei fixando 

multa para os proprietários de terrenos baldios que não realizam limpeza dos mesmos, bem como para 

aqueles que não constroem ou conservam calçadas em ruas pavimentadas. Também, prevendo a 

possibilidade de ser feito a limpeza nos terrenos baldios por servidores da Prefeitura Municipal com 

posterior cobrança junto aos proprietários. INDICAÇÃO Nº 003/19 DO VEREADOR 

RODRIGO que analise a situação em que esta as máquinas da Secretária de obras, e constatando a 

necessidade faça contratação mediante licitação de hora maquinas junto a empresas do ramo. PEDIDO 

DE PROVIDÊNCIA Nº 007/19 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja providenciado 

reconstrução de uma ponte na localidade Água Fria, próximo a Capela Santa Rita. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 008/19 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja providenciado 
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reconstrução de uma ponte na localidade Zona dos Pacheco, entrando no Bar do Jair, próximo a 

residência da Sandra. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 009/19 DO VEREADOR ILO que seja 

providenciado patrolamento na estrada que sai da Linha Nova, passando pelas residências de Henrique 

Gimenes, Zeca Ambos até a residência de Joaquina. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 010/19 DO 

VEREADOR ILO que seja providenciado patrolamento na estrada que sai próximo da propriedade de 

Leozé, passando pelas residências de Paulo Lanzarini, André Lombardi, Dida Lombardi, Osmar Moreira 

até a estrada da Produção em Morrinhos. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 008/19 DO VEREADOR 

MATEUS que envie relação do número de alunos matriculados nas escolas municipais nos últimos 

cinco anos, especificando detalhadamente por escola. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 009/19 DOS 

VEREADORES MATEUS E ILO que informe a situação financeira da Prefeitura, informando o saldo 

de recursos livres do município e qual foi o resultado financeiro dos dois últimos anos, se houve déficit 

ou superávit de recursos livres. O Vereador Mateus pediu vistas ao PROJETO DE LEI Nº 002/19 

Autoriza os titulares dos cargos que menciona, em caráter excepcional, a dirigir veículo do município e 

dá outras providências. DIÁRIA DOS VEREADORES RODRIGO, NERCIO, ILO, DIOGO E 

MATEUS Ida a Secretária Estadual de Transportes e AGERGS, dia 12 de fevereiro. Após, passou-se 

ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, 

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

espaço para parabenizar o Vereador Renato pela passagem do seu aniversário, da mesma forma 

Vereador Matheus, de certo eles vão ter uma surpresinha para nós aí depois da Sessão." Usou a palavra 

o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. “Quero agradecer a presença de todos que nos fazem presente em nossa Sessão 

de hoje. Quero parabenizar o vereador Renato pelo seu aniversário, que se repita por muitos e muitos 

anos, sempre com saúde e felicidade. Quero agradecer todas as pessoas que me felicitaram durante a 

passagem de meu aniversário, agora dia 14, a gente fica feliz em ver pessoas que nos querem bem na 

nossa volta. Quero fazer um comentário sobre a questão do ACV, a gente vê que bastante gente tem 

cobrado que se tome atitudes e acho que podem existir críticas mas se for bem a fundo vão ver que nossa 

Câmara é bem atuante sempre correndo atrás as dificuldades do nosso município, pena que são muitas 

dificuldades em nosso município, que às vezes parece que a gente não dá conta de atender a tantas 

demandas, a gente estava se mobilizando para correr atrás do negócio dos telefones e vem essa bomba 

do ACV, agora quando vê vai vir mais outra bomba e assim vai sucessivamente. Eu só quero fazer um 

parênteses numa Indicação, que eu até fui favorável à questão da indicação do vereador Rodrigo, quero 

deixar aqui registrado que fui a favor da indicação, mas não estou dando carta branca para o prefeito, 

não estou dando carta branca da minha parte ao prefeito para fazer licitação do jeito que quiser para 

quando vê estar atendendo meia dúzia de pessoa que seja do interesse político da administração, sou 

terminantemente contra qualquer tipo de politicagem e isso infelizmente a gente tem visto bastante nosso 

município a politicagem, porque existem duas coisas uma é a política de correr atrás das coisas do 

município como essa Câmara faz, correr atrás do bem comum como a questão do telefone, a questão do 

ônibus e assim todas as questões, questão do asfalto e a politicagem que é correr atrás de interesses 

individuais, de um e de outro, querendo buscar voto, não estou fazendo critica a indicação, só quero 

deixar assim registrado Vereador, para o Prefeito não  dizer depois que a Câmara deu carta branca para 

fazer, eu acho que se precisar tem que fazer, mas temos que ser bem visto como deve ser feito." Usou a 

palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e 

as pessoas que se faziam presentes. "Só para complementar então queria agradecer a presença do 

assessor Ricardo né que nos acompanhou junto então, na reunião na AGERGS, representante então do 

gabinete do nosso deputado Pedro Pereira, sempre parceiro aí nas demandas. Também a questão do 

DAER que até a gente deu uma olhada para encaminhar essa reunião o mais rápido possível onde foi 

então me passado que estaria trocando agora a diretoria do DAER e aonde então eles comentaram através 

do gabinete então, que seria talvez mais produtivo se deixasse entrar agora nos próximos dias, assim 

como a gente está acompanhando, trocou a diretoria do Banrisul, vem trocando então de vários órgãos 
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né agora sucessivamente do DAER está para ser trocado agora nos próximos dias, então seria mais 

produtivo a gente já tentar encaixar então nesses primeiros dias quando entrarem todos os novos 

diretores; só para deixar registrado que eu me comprometi em conseguir essa reunião lá. Da mesma 

forma então queria deixar meus parabéns aqui ao Vereador Renato pelo seu aniversário, também meus 

parabéns Vereador Mateus e que essa data se repita por muitos e muitos anos. Também né a gente vem 

lutado por várias pautas como muito bem o Vereador Mateus falou, a questão de telefone que a gente 

acabou perdendo, essa questão das linhas de ônibus que vem a gente vai acabando perdendo né então a 

gente está sempre nessas demandas mas o que muito me entristece é ultimamente a gente no município, 

a gente vem só perdendo e uma das coisas que eu quero deixar registrado aqui também que vai entrar 

mais um ano, 2019 e a nossa banda Municipal não está ainda em funcionamento, então são várias: se 

pegar agora de uns tempos para cá, não vou dizer que é, talvez, que seja por culpa de A, B ou C e a 

gente está aqui numa; a gente está num decadente aqui que ultimamente a coisa tá feia pro nosso lado, 

a gente vem só diminuindo, a linha de ônibus, é maquinários quebrados, vários serviços que muitas 

vezes conseguia prestar e muitas poucas coisas a gente está conseguindo ver de melhoria, então; mas 

quero deixar aqui registrado que a gente está sempre na luta e temos que sempre correr para que as 

coisas acabem sempre revertendo e melhorando." Usou a palavra o VEREADOR ALEX SANDRO, 

Líder do PDT, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
"Como diz o colega Diogo, nosso município, no mundo de hoje, parece que era para ter o dobro ou triplo 

do que tinha 20 anos atrás, tinha várias linhas hoje está tudo parando, tudo terminando e a situação que 

se corre atrás mas cada vez fica mais difícil de se conseguir de volta o que tinha. Também quero 

parabenizar o colega Mateus pela passagem de aniversário, o Manoel Renato, desejar saúde e felicidade 

a vocês." Usou a palavra o VEREADOR ILO, Líder do MDB, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero deixar os parabéns aos Vereadores Mateus e 

Renato pela passagem de seus aniversário, que Deus dê muita saúde para vocês né que merece muito, 

que possam desfrutar muito dessa vida. Quero agradecer a companhia dos vereadores que estiveram 

presentes em Porto Alegre né, na semana né, estivemos na Secretaria de transportes com o Costela, para 

mim eu acho que foi muito valiosa a reunião né conforme falou do estudo, da situação do asfalto né, ele 

foi muito positivo né então quer dizer que ficou muito claro que ele não é uma pessoa que está tentando 

enrolar né, conforme ele falou né, tendo condições será feito, se não tiver condições também não tem 

como fazer muita coisa por falta de verba né. Da mesma forma estivemos também na reunião da 

AGERGS a respeito do transporte coletivo do ACV né, também no começo não nos deu esperança muito 

né, mas depois no final da reunião clareou uma luz para a gente também, conforme a gente citou, tinha 

mais empresas com interesses do transporte, nos deu uma luz muito grande, então de minha parte espero 

que vão ter grande proveito de nossa viagem sim né, com certeza dessa forma as nossas pessoas não 

podem ficar sem transporte. Muito bem colocaram também os colegas vereadores, tem coisas no nosso 

município que nós tínhamos e hoje não temos mais né, tinha dois transportes à São Jerônimo né, seriam 

da produção e aqui do Barão, hoje também não temos, um transporte do ACV também não temos, nosso 

telefone quase acabado né, então deixo aqui um repúdio para nós que somos baronense, que 

representamos o povo, isso é muito ruim e triste de ver a lamentação das pessoas reclamando por falta 

transporte, por falta do telefone, mas a gente está fazendo a nossa parte, o que a gente puder fazer está 

fazendo né, esperamos né, com certeza as pessoas podem fazer um pouco mais, do que a gente possa 

retribuir mais às pessoas também." Usou a palavra o VEREADORA LUCIANE, Líder do PSD, 

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

parabenizar os aniversariantes da semana então, Renato tudo de bom para ti sucesso sempre na tua vida, 

o Mateus também tudo de bom muito sucesso na sua vida. Também gostaria de falar sobre essa situação 

da ACV que vocês foram lá, com certeza a Câmara foi muito bem representada pelos colegas e é uma 

preocupação da gente, de toda Câmara quanto a isso a gente é bastante cobrado né e não dá para a gente 

desanimar, a gente tem que continuar fazendo a nossa parte e lutando, cada dia um dia, cada dia as vezes 

um problema, mas com certeza a gente vai conseguir que as coisas se ajeitem." Neste espaço, usou a 
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palavra o PRESIDENTE RODRIGO, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da 

Sessão. "Quero dar os parabéns ao Vereador Mateus, tenha sempre êxito na sua vida particular, na sua 

vida profissional, na sua vida pública aqui e que muita saúde o resto a gente corre atrás, mesma forma 

Manoel Renato também te desejo todo êxito do mundo e muita saúde, o dinheiro a gente corre atrás aí; 

o Renato ainda faz aniversário duas vezes por ano né, tá dizendo que é uma só, não sei se ele tá se 

encolhendo de convidar nós para o churrasco, o que que é, mas desejo felicitações a vocês. Também 

quero desejar um bom trabalho a secretária de educação, Agora eu vi no mural da prefeitura hoje de 

manhã que agora secretária, a Clarice, que consiga desempenhar um bom trabalho hoje eu vi até que 

estava em reunião aqui na casa com todos os professores e que tomara que a gente não tenha tanta 

reclamação que nem a gente teve no ano anterior, mas se tiver, com certeza a gente vai chamar ela para 

algum esclarecimento ou vamos até lá, a gente sabe que é uma pasta bastante grande e acredito que é 

uma das mais importantes do nosso município, que é a educação, então desejo à ela sorte nessa 

caminhada e que consiga desenvolver o melhor trabalho. Também como foi dito aqui em Barão foi 

perdido; não é só Barão né pessoal, a gente sabe, como foi dito lá pelo pessoal da AGERGS, pelo 

secretário, tem vários municípios que estão com o mesmo problema, perdendo linha de ônibus para 

cidades vizinhas por não ter passageiros, aumentou bastante a demanda de carro, a gente sabe que as 

pessoas estão se locomovendo com seu próprio carro e a gente sabe, que nem o Alemão hoje disse na 

nossa reunião, a empresa não tem como trabalhar se tiver que tirar dinheiro do bolso, a gente sabe, não 

sei se é o caso da ACV, mas o Expresso Vitória a gente sabia; não sei como é que durou tanto tempo 

porque é pouco passageiro para se manter, agora o ACV não cola isso aí, porque eles estão entrando 

município, então eu acho que alguma demanda deve ter, mas vamos continuar batalhando e acho que 

vamos ter êxito aí nessa peleia." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, 

convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e cinco de fevereiro de 2019 no mesmo 

horário e local. 

 

 

Sala de Sessões, 18 de fevereiro de 2019. 
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