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Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, no Plenário da Casa 

Legislativa, realizou-se a quinta 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 04/19, 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 004/19 encaminhando proposições aprovadas em sessão 

ordinária do dia 25 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. O 

VEREADOR MANOEL RENATO abriu mão da palavra. Usou a Tribuna o VEREADOR MATEUS, 

saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes em especial o 

amigo Paulo Romeira. Relatou que queria fazer duas colocações, uma que ele esteve a trabalho na escola 

JJ, e se surpreendeu com o estado de conservação do prédio, onde já foi notado que desde o ano de dois 

mil e dezessete esta Legislatura está correndo atrás da reforma do prédio,  foi realizado licitação, projeto, 

teve uma empresa ganhadora e a mesma não deu andamento a obra, onde hoje a situação encontra-se 

preocupante, pois o Vereador pode ver que uma parte do forro da escola apodreceu e a degradação do 

telhado, solicitou a casa legislativa que fosse marcado uma reunião na décima segunda CRE de Guaíba 

para ver a possibilidade de agilizar essa situação que encontra-se critica. Relatou que teria feito uma 

indicação a respeito da colocação de placas que foram colocadas no município a algum tempo atrás e 

que infelizmente na semana passada quando o Vereador passou por Sentinela viu uma dessas placas 

degradadas e atiradas ao chão, solicitou que a Prefeitura reponha essas placas, relatou que o colega 

Vereador Sandro uma vez teria colocado que o Sicredi teria instalado algumas placas de indicações no 

nosso município, onde o Vereador acha que seria de bom tom ser enviado um ofício em agradecimento 

a cooperativa Sicredi pela grande atitude que tiveram ao instalar as placas em nosso município. Em 

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

Usou a Tribuna o VEREADOR DIOGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. Relatou que para complementar a fala do Vereador Mateus sobre a Escola JJ a 

escola esse ano estaria completando noventa anos de existência dentro do nosso município, e que todo 

o esforço que possa ser feito a respeito será de grande valia. Também relatou sobre a situação do 

recolhimento do lixo no interior, onde não teria sido feito a coleta do lixo nas localidades do interior do 

nosso município, também relatou sobre a situação da iluminação pública no interior, onde o Vereador 

esteve andando em alguns lugares durante a semana e constatou várias lâmpadas ligadas durante o dia 

e muitas que não estão ascendendo durante a noite, deixou um alerta a prefeitura e aos colaboradores 

que estão realizando essa manutenção para que deem mais atenção a essas situações. Relatou que notou 

alguns trabalhos feitos pela secretaria de obras nas estradas e solicitou que continuem assim, pois o 

inverno se aproxima e quando chega a época das chuvas a situação das estradas no nosso interior fica 

bastante deteriorada. Desejou uma boa noite e agradeceu a presença de todos.   Em seguida, passou-se 

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

de lei, emendas, projeto de decreto e diárias: INDICAÇÃO Nº 006/19 DO VEREADOR MATEUS 

que instale as lixeiras que encontram-se no pátio da secretaria de obras, uma perto da residência do 

Senhor Hélio Carrapicho e a outra em frente ao bar do Renatão na entrada da Zona dos Pachecos, solicita 

também que informem o valor pago por cada lixeira, enviando cópia da nota fiscal. INDICAÇÃO Nº 
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007/19 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que apoie a Escola Estadual José Joaquim de 

Andrade nas manutenções e melhorias na estrutura física, iniciando pela retirada dos atuais postes da 

quadra de esportes que ameaçam cair, realizar o aterro junto ao muro dos fundos da escola e colocação 

de aterro no caminho entre a escola e as antigas churrasqueiras. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

013/19 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja providenciado patrolamento e 

encascalhamento da estrada da Zona dos Pachecos, entrando no auto bonito e saindo perto da residência 

do Ex-Vereador Fernando, retornando entrando ao lado do bar do Jair, passando pelas residências de 

Saulo, Mute e demais locais onde passa o transporte escolar, realizando melhorias em todas as entradas 

de residências existentes nesse trajeto. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 014/19 DO VEREADOR 

MATEUS  que seja providenciado a recolocação das placas indicativas para nosso município, onde 

essas foram vandalizadas e que seja instaladas as que se encontram no pátio da Prefeitura.Após, passou-

se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. O VEREADOR ILO, Líder do MDB, abriu mão da 

palavra. Usou a palavra a VEREADORA LUCIANE, Líder do PSD, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou o colega Sandro pela passagem 

de seu aniversário, desejando, muita saúde, bênçãos e alegrias. Desejou uma boa noite e agradeceu a 

presença de todos. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou o colega Sandro pela 

passagem de seu aniversário, desejando que tenha muito sucesso em sua vida. Desejou uma boa noite a 

todos. O VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, abriu mão da palavra. Usou a palavra o 

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

pessoas que se faziam presentes, em especial ao Paulo Bridi, a sua esposa e sua filha que se faziam 

presente. Agradeceu os cumprimentos dos colegas pela passagem de seu aniversário. Parabenizou os 

operadores das patrolas que estão realizando um ótimo trabalho nas estradas do município. Agradeceu 

relatando que não sabia se teria sido a Prefeitura ou moradores que realizaram a troca de telhas em duas 

paradas de ônibus que estavam quebradas. Relatou sobre a situação em que se encontram as lixeiras do 

interior, onde os munícipes estão cobrando por uma solução. Neste espaço, usou a palavra o 

PRESIDENTE RODRIGO, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. 
Parabenizou o colega Sandro pela passagem de seu aniversário, desejando que Deus lhe de muita saúde 

e êxito em sua vida. Comentou sobre a situação do recolhimento do lixo e relatou que foi uma das 

pessoas a elogiar os serviços da empresa que presta este serviço nos primeiros dias, pois nos primeiros 

dias fizeram uma boa coleta e hoje estão vendo que está fazendo falta a antiga empresa de Sertão Santana 

a qual realizava por completo o serviço, deixou um recado a administração que seja cobrado o serviço 

dessa empresa ou rescindido o contrato com a mesma e contrate outra para que seja realizado o serviço 

conforme está sendo pago pelo município. Relatou sobre a colocação do colega Vereador Sandro de que 

a secretaria de obras estaria andando e agradeceu pela realização de um pedido que o Vereador teria 

feito verbalmente e o Vereador Ilo já teria feito várias vezes no papel que era a questão da estrada da 

ponte com porteira, onde o serviço foi realizado durante a semana, essa que era uma grande cobrança 

de todos moradores da região. Relatou que nos últimos quinze dias o Executivo está dando mais atenção 

e atendendo aos pedidos dos Vereadores e solicitou que continuem assim, pois o maior problema era as 

patrolas que estavam estragadas e agora estão em condições para trabalhar. Nada mais havendo a tratar 

determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia onze 

de março de 2019 no mesmo horário e local. 

 

 
 

Sala de Sessões, 01 de março de 2019. 
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RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA               LUCIANE TEIFKE PACHECO           

Presidente                                                 1° Secretária 


