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

Legislativa, realizou-se a sexta 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 05/19, 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 para 

abertura do Campeonato Municipal de Futsal. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. nº 005/19 

encaminhando proposições aprovadas em 01 de março 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 MANOEL RENATO, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes, em especial ao Tio Chico, Paulo  Bridi e o Ex-

Vereador Marcos que se faziam presentes. Desejou votos de pesares aos familiares do Terêncio, este 

que era muito conhecido no município e se dedicou a vida praticamente ao trabalho, então a gente fica 

muito triste com a perca dessa pessoa, também desejou votos de pesares aos familiares do Senhor 

Alcendino que venho a falecer no mesmo dia que o Terêncio, onde também na zona do sutil teve um 

falecido que o Vereador não recordava o nome, sendo três falecimentos em um mesmo dia, todos de 

pessoas conhecidas. Agradeceu o pessoal que enviou o convite do conselho de desenvolvimento rural 

de Barão do Triunfo onde convidam para os jogos Rurais que se realizara no dia 20, onde o Vereador 

sempre que pode se faz presente, pois é um belo evento e incentivo para as associações, agradeceu o 

Giovani que é presidente do conselho e o pessoal da Emater que estão sempre trabalhando junto e 

organizando esses eventos. Desejou felicitações a alguns aniversariante da semana, Jeronimo e ao seu 

filho Euker que estaria completando dezessete anos na quarta-feira, onde o Vereador iria estar em 

Brasília, relatou que uma comitiva de Vereadores iria ir a Brasília no dia seguinte e iriam retornar na 

quinta-feira, onde estarão representando o município, pois é através dessas viagens a Brasília que se 

consegue alguns recursos para o município. Desejou também os parabéns a Luana que estaria 

completando oito anos na sexta-feira. Desejou uma boa noite e agradeceu a presença de todos. Em 

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

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

pessoas que se faziam presentes. Relatou que como já dito pelo Vereador Renato na manhã de terça-

feira estaria embarcando uma comitiva de Vereadores rumo a Brasília em busca de recursos para o 

município, onde muitas vezes os Vereadores não são compreendidos pela população, mas o Ex-Vereador 

Chico e o Ex-Vereador Marcos que estariam presente, sabem que é em Brasília que estão os recursos e 

se os Vereadores não forem atrás solicitar os mesmos eles não veem atrás dos Vereadores para 

oferecerem recursos, e como já é costumeiro todo ano vai uma comitiva a Brasília em busca de recursos 

e que graças a Deus todas as vezes obtiveram sucesso. Desejou votos de pesares aos familiares do 

Terêncio, este que era muito conhecido em nosso município, também desejou pesares aos familiares do 

Senhor Flavio Moreira, cunhado do manchinha e solicitou que fosse encaminhado um ofício de pesares 

aos familiares. Parabenizou todos as mulheres pela passagem do dia da mulher, em especial as mulheres 

da sua família e as que trabalham na casa legislativa e as demais mulheres baronenses. Em seguida, 

passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas as seguintes proposições 
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e projetos de lei: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 015/19 DO VEREADOR ILO que seja 

providenciado a colocação de  duas lixeiras, uma próximo ao bar do gordo na Varzinha estrada da 

Produção e outra próximo ao Bar do Alexandre próximo a Boca do campo. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 016/19 DO VEREADOR MATEUS que seja providenciado a construção de uma 

ponte que dará acesso a residência de Vilson Holz, sendo que o mesmo se propôs a doar a madeira para 

a construção da ponte. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 012/19 DO VEREADOR MATEUS que 

informe onde, quais turmas e disciplinas que cada Professor de Educação Física está atuando.  

Justificativa: Solicita-se tal pedido por solicitações de pessoas da comunidade. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 013/19 DOS VEREADORES MATEUS, TIAGO, DIOGO, LUCIANE E ILO  
que  encaminhem cópias dos diários de bordo de todas as máquinas e caminhões das secretarias de obras 

e agricultura do ano de 2019. PROJETO DE LEI  Nº 005/19 Concede revisão geral à remuneração dos 

servidores ativos e inativos do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências. PROJETO DE 

LEI  Nº 006/19 Autoriza o Executivo Municipal a realizar a despesa que indica e dá outras providências. 

Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR ALEX 

SANDRO, Líder do PDT, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes, agradeceu a presença do Senhor Chico Guedes, da Vice-Prefeita, da esposa do Valmiro, Paulo 

Bridi, Marcos Garcia, Garigam e a esposa que se faziam presente. Agradeceu a presença das pessoas 

que poderam comparecer ao velório e ao enterro do Senhor Terêncio, relatou que é uma perda muito 

grande onde todos familiares irão sentir sua falta, agradeceu também em nome da família todo o pessoal 

da saúde, que começou em fevereiro de dois mil e dezoito e depois do dia doze de outubro até agora o 

Prefeito, secretário, motoristas e funcionários da saúde fizeram o possível e o impossível para prestar 

ajuda a família do Terêncio. Agradeceu a mãe do Marcos, Dona Clori que no dia enterro o Padre tinha 

um compromisso e a mesma se pôs a disposição de ir até o local para realizar a sua parte, agradeceu 

pela sua boa vontade. Parabenizou todas as mulheres pela passagem de seu dia, principalmente as 

mulheres agricultoras da colônia que cuidam de suas casas, filhos e ainda trabalham na lavoura. 

Parabenizou a administração pelo trabalho realizado nas estrada, onde no Cerro dos Abreu que estava 

com difícil acesso hoje as estradas encontram-se em boas condições. Solicitou que a casa fizesse um 

ofício de pesar para que fosse entregue a sua sogra. Usou a palavra o VEREADOR ILO, Líder do 

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

especial aos Ex-Vereadores Chico e Marcos. Parabenizou todas as mulheres pela passagem do dia do 

mulher. Desejou votos de pesares aos familiares do Terêncio, este que era um grande colega, amigo 

caminhoneiro, mas que com certeza ele foi acolhido por Deus, pediu desculpas por não ter comparecido 

no sepultamento, pois não estava no município. Desejou uma boa viagem aos colegas Vereadores que 

viajariam para Brasília em busca de recursos para nosso município. Usou a palavra a VEREADORA 

LUCIANE, Líder do PSD, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. Desejou votos de pesares aos familiares do Terêncio, este que era um grande amigo, e aos 

familiares do Flávio que era muito conhecido da Vereadora e uma pessoa muito boa. Parabenizou todas 

as mulheres pela passagem de seu dia, que embora seja comemorado no dia oito de março para a 

Vereadora o dia da mulher é todo dia, as mulheres que trabalham na área da saúde, as políticas, as 

agricultoras, as donas de casa cada qual com seu brilho e sua grandeza e que representam muito bem 

seu papel de mulher. Desejou uma boa viagem aos colegas Vereadores que viajariam para Brasília e que 

os mesmos consigam trazer muitos recursos para o município. Desejou uma boa noite a todos e um bom 

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

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Agradeceu a Emater por ter enviado o convite para 

participarem dos jogos comunitários que será no dia vinte de março, que também é o dia de 

comemoração de aniversário de emancipação do município, este foi um projeto que começou na 

associação dona Amália e que deu certo, e que a partir dalí começou a ser realizado os jogos 

comunitários no dia do feriado em comemoração ao município e relatou que com certeza irá se fazer 

presente no evento. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou o Presidente, 
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demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou todas as mulheres pelo 

seu dia na pessoa da sua mãe, sua esposa, suas irmãs, na pessoa da Vereadora Luciane, funcionárias da 

casa, suas colegas de serviço e a todas as mulheres que tem uma jornada dupla, muitas vezes trabalhando 

em seus serviços e em casa, e que os homens saibam respeitar e valorizar as mulheres que estão ao seu 

lado. Parabenizou a Associação da Aparecida pela organização do torneio, onde o Vereador pode se 

fazer presente e estava muito bom. Deixou seus votos de pesares ao colega Sandro e sua família pela 

perda do Senhor Terêncio, da mesma forma aos familiares do Senhor Flávio Moreira. Agradeceu o 

convite do Coderpa do jogos rurais que será na associação do arroio grande e desejou que tenham 

sucesso no evento. Também agradeceu ao secretário do desporto pelo convite do campeonato que 

acontecerá no ginásio. Agradeceu a presença de todos e desejou uma boa noite. Usou a palavra o 

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

que se faziam presentes, especial aos Ex-Vereadores Marcos, Chico e a Vice-Prefeita. Agradeceu o 

convite do Coderpa para os jogos rurais que será realizado na comunidade do arroio grande. Informou 

que irá começar o campeonato de futsal masculino e feminino com início no dia seis de abril com vagas 

limitadas e que com certeza será um grande evento. Deixou seus votos de pesares ao colega Sandro e 

sua família pela perda do Senhor Terêncio, este que era um homem muito trabalhador e de muito 

fundamento na nossa sociedade. Parabenizou todas as mulheres pelo dia internacional da mulher, pois 

como diz o ditado ao lado de um bom homem sempre existi uma grande mulher, pois o dia das mulheres 

é todos os dias. Relatou sobre o pedido do Vereador Ilo sobre a colocação de uma lixeira e colocou que 

não adianta ser feito pedido de colocação de lixeiras e a Prefeitura ir colocar e o lixo não ser recolhido, 

pois o lixo no interior não está sendo recolhido, solicitou providências ao Executivo sobre o assunto e 

relatou que é lamentável essa situação, pois no centro do município também tem vários locais que estão 

sem coleta. Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE RODRIGO, saudou novamente quem não 

se fazia presente na abertura da Sessão. Desejou votos de pesares aos familiares do Terêncio, relatou 

que não pode se fazer presente no velório por não está na cidade, mas que senti muito a perda dessa 

grande pessoa, também aos familiares do Flavinho, este que era um grande amigo do Vereador, relatou 

que foi duas grandes percas para o município, onde também no gramal e nos pacheco faleceram outras 

duas pessoas. Parabenizou as mulheres, estas que muitas vezes fazem papel de pais também, que são 

guerreiras, muitas chegam da lavoura, tem que arrumar a casa, cuidar dos filhos e estão sempre na 

correria, este dia é mais do que merecido para as mulheres. Relatou que sobre a viagem a Brasília saíram 

de Porto Alegre pela manhã, retornando na quinta-feira, onde já tem alguns agendamentos de reuniões, 

principalmente na Anatel que hoje é o nosso maior problema no sinal de telefone, onde irão em busca 

de alguma solução. Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a 

todos para a próxima Sessão Ordinária, dia dezoito de março de 2019 no mesmo horário e local. 
 

 

Sala de Sessões, 11 de março de 2019. 
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