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

Legislativa, realizou-se a sétima 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 06/19, previamente recebida 

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

RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. nº 033/19 encaminhando respostas de proposições. Of. nº 

034/19 encaminhando respostas de proposições. Of. nº 035/19 encaminhando respostas de proposições. 

Of. nº 037/19 encaminhando respostas de proposições. Convite para a Festa da comunidade Evangélica 

Luterana Trindade. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Convite para a Festa da comunidade Evangélica 

Luterana Trindade. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. nº 006/19 encaminhando proposições 

aprovadas em Sessão Ordinária do dia 11 de março de 2019. Of. Leg. nº 005/19 informando aprovação 

do Projeto de Lei Legislativo nº 005/19. Leg. nº 006/19 informando aprovação do Projeto de Lei 

Legislativo nº 006/19. 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 TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. Relatou que gostaria de reforçar o convite para o jogos comunitários que se realizará no dia 

vinte de março na localidade do arroio grande, onde várias associações participam e se empenham 

organizando times para os jogos de futebol, bocha, sinuca entre outros. Parabenizou o município que 

iria completar mais um aniversário, comemorando seus vinte e sete anos, onde ainda há muitas coisas 

para melhorar, tanto na infraestrutura quanto na parte política, onde devem os políticos assim como 

todos os cidadãos se esforçarem para o desenvolvimento do nosso município, pois as vezes as pessoas 

deixam de fortalecer a economia do município indo fazer compras em outros municípios, não destacando 

notas de suas produções e desse modo nossa cidade perde muito, também pela falta de fiscalização, 

baixando cada vez mais a arrecadação, onde nunca foi feito nenhum tipo de trabalho para o aumento de 

arrecadação e melhor fiscalização no município. Comentou sobre os colegas que teriam ido a Brasília e 

que os mesmos teriam colhido bons frutos para o nosso município através de emendas parlamentares e 

as visitas realizadas aos ministérios, relatou que os Vereadores que foram representaram muito bem a 

casa legislativa e a população em geral. Relatou que na quarta-feira teria recebido uma ligação do 

gabinete do Deputado Afonso Hamm, onde o mesmo colocou que teria encaminhado um recurso para 

área da agricultura, onde o Vereador procurou o Prefeito para fazerem o cadastramento da verba, foi 

preciso uma ata do Coderpa e três orçamentos, onde o Vereador aproveitou para agradecer o Marcos 

Garcia, o Júnior da empresa Schwalm e o Flávio da empresa John Deere por terem fornecido os 

orçamentos dos equipamentos, acontecendo tudo muito rápido, onde na sexta-feira tiveram que marcar 

uma  reunião com o pessoal do Coderpa com ata constando que iria ser realizado a compra de máquinas 

e equipamentos para a área da agricultura com o respectivo número da emenda, onde foi realizado tudo 

certinho e deixado para o Prefeito para ser realizado o cadastramento. Agradeceu a presença de todos e 

desejou uma boa noite. 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, em especial ao Senhor 

Vilson, Paulo, e o Ex-Vereador Marcos. Comentou sobre sua ida a Brasília, relatou que estiveram 
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tratando sobre o sinal de telefonia da vivo este que hoje é um dos maiores problemas do município, onde 

estiveram em reunião na Anatel juntamente com o chefe de assessoria de relações institucionais Senhor 

Daniel Martins de Albuquerqui, onde os Vereadores saíram bem otimistas, pois deram muitas 

possibilidades de melhorias no sinal telefônico, foi comentado durante a reunião que há um fundo que 

seria do próprio  governo que está sendo só guardado e não aplicado, onde solicitaram que os Vereadores 

procurassem seus Deputados para que intervenham que este dinheiro seja aplicado principalmente nos 

municípios pequenos, pois nosso município é 5% urbano e 95% rural e hoje a Lei federal exige 

atendimento somente na área urbana. Relatou também que teriam conseguido uma emenda com o 

Deputado Giovani Feltez para esse ano no valor de cento e cinquenta mil reais para ser investido na área 

da saúde, também foram deixados vários pedidos em nome da bancada para a área da saúde e para uma 

quadra coberta no interior, onde o Deputado Alceu Moreira se comprometeu em ajudar com recursos. 

Deixou votos de pesares a família do Senhor Flávio Lanzarini pelo falecimento de sua mãe. Convidou 

a todos para participarem dos jogos comunitários que será realizado no dia do aniversário do município, 

onde no ano passado o evento foi um sucesso e que esse ano não iria ser diferente. Usou a Tribuna o 

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

presentes, em especial ao Ex-Vereador Marcos vice-presidente do PP que estava de aniversário na 

semana passada, desejando tudo de bom e que tenha muito sucesso em sua vida. Relatou que queria 

comentar sobre a viagem a Brasília, mas como recebeu quatro respostas de proposições do Executivo 

não poderia receber respostas sem apontar os erros das mesmas, então iria usar seu tempo para falar 

sobre as respostas, ao pedido de informação feito pelo Vereador e pelo colega Ilo solicitando o saldo de 

recursos livres do município a resposta venho que seria encaminhado planilhas posteriormente, o 

Vereador relatou que deveriam responder então na semana posterior e não enviar isto como resposta, 

sobre o pedido de informação que solicitava a situação do processo do concurso de 2016, venho como 

resposta que devido a quantidade de cópias do processo do concurso de 2016 encontra-se a disposição 

do Vereador para analise junto a assessoria da Prefeitura sendo disponibilizado para averiguação com 

agendamento de uma data e horário ao interesse do Vereador requerente da proposição, o Vereador 

relatou que como sempre diz não irá rebaixar essa casa, pois se não há folha de ofício na Prefeitura que 

seja feito um scaner da documentação e encaminhada em um pendrive, pois será muito fácil o Vereador 

chegar na Prefeitura o processo ter vinte páginas e serem mostradas somente dezoito e o Vereador ter 

que acreditar somente no que foi mostrado a ele, solicitou que o pedido fosse reiterado. Também sobre 

um pedido de informação sobre o ginásio da Egídio e Dom Pedro que também teve como resposta que 

será enviado planilha posterior, relatou que não encaminhem este tipo de resposta e sim quando já 

tiverem a planilha para encaminhar. Relatou que ainda o que mais o causava indignação foi a resposta 

sobre o pedido de informação sobre os diários de bordo solicitados de três veículos, onde foi informado 

que não existe uma lei que regulamente a utilização de diário de bordo no município, relatou que estava  

olhando o celular e que poderia ter sido mal interpretado por alguma pessoa, mas que ele estava olhando 

no google o pedido de informação nº 033 da bancada do pmdb, deixando bem claro que não estava 

falando mal da bancada e que preza muito a amizade dos colegas do pmdb, mas que o Prefeito Elomar 

estava nessa bancada no ano de 2014, onde teria solicitado nesse pedido relatório e cópias de diários de 

bordo, relatou que então no ano de 2014 tinham que ter diário de bordo e hoje não precisa ter mais, o 

Ex-Prefeito falecido Rui era cobrado pelo atual Prefeito e que agora em 2019 é fácil informar que existe 

uma Lei, essa que é uma desculpa esfarrapada para explicar que não existe diário de bordo. Comentou 

também sobre o pedido que solicitava informações sobre o ônibus que foi noticiado que seria recebido 

no ano de 2017, onde veio como resposta que devido a falta de comunicação entre fmde e a secretaria 

de educação não foi possível concretizar o processo, resumindo foi perdido o ônibus, relatou que vendo 

em seu celular umas postagens antigas viu que a atual gestão chamava a gestão do falecido Rui de 

incompetente, relatou que chamar a antiga gestão de incompetente por ter pedido algum recurso é fácil 

e hoje estão aqui também perdendo recursos.   Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando 

foram discutidas, votadas e aprovadas as seguintes proposições, projetos de lei, emendas, projeto de 
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decreto e diárias: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 017/19 DO VEREADOR ILO que seja 

providenciado patrolamento e melhorias na estrada da Invernada dos Abreu, saindo do Passo grande, 

passando pela residência de Marcirio, Romildo, Boa Nova, Manoelzinho, Damazio, Olidio até a estrada 

da produção em Morrinhos. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 014/19 DO VEREADOR ALEX 

SANDRO que informe o que segue sobre o distribuidor de esterco liquido: se foi feito a entrega técnica 

oficial, enviando cópia da mesma; nome de quem fez a entrega; quem recebeu; quem estava operando 

quando houve o acidente; se o Prefeito entrou em contato com o fabricante após o acidente; se foi tomada 

alguma providência a respeito do acontecido. Justificativa: Há uma válvula de segurança que pode não 

ter acionado no momento do acidente, podendo ter ocorrido o acidente por falha de fabricação do 

distribuidor. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 001/19 Fixa a revisão geral anual para os 

subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários municipais, Presidente da Câmara e Vereadores, com 

base no índice aplicado aos Servidores Públicos Municipais e da outras providências. PROJETO DE 

LEI LEGISLATIVO Nº 002/19 Fixa a revisão geral anual para os vencimentos dos Servidores da 

Câmara Municipal, com base no índice aplicado aos servidores públicos municipais e da outras 

providências. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 003/19 Reajusta o valor do vale-alimentação 

dos servidores da Câmara Municipal de acordo com o índice de revisão geral concedido aos servidores 

públicos municipais e altera o caput do artigo 2º e o §1º do artigo 5º, da Lei Municipal nº 199/15 e dá 

outras providências. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 004/19 Reajusta o valor das diárias dos 

Vereadores de acordo com o índice de revisão geral concedido aos servidores públicos municipais e 

altera as alíneas “A” e “B” do parágrafo 1º, da Lei Municipal nº 138/1998, e da outras providências. 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 005/19 Reajusta o valor das diárias dos servidores do Poder 

Legislativo de Barão do Triunfo/RS, de acordo com o índice de revisão geral concedido aos servidores 

públicos municipais e altera as alíneas “A” e “B” do artigo 3º, da Lei Municipal nº 338/2018, e da outras 

providências. DIÁRIA DOS VEREADORES RODRIGO, NERCIO, MATEUS E MANOEL 

RENATO Ida a Brasília, com ida no dia 12 de março e retorno dia 14 de março. Após, passou-se ao 

espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, 

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

agradeceu os colegas Vereadores que foram a Brasília, onde o Vereador estava com a viagem marcada 

e por problemas de saúde não pode ir viajar, mas sabe que foi bem representado, agradeceu os colegas 

por terem encaminhado seus pedidos, o qual no outro dia já recebeu ligações do Deputado Lucas e do 

Deputado Pedro Pereira onde já garantiu uma verba de cento e cinquenta mil reais para calçamento no 

município, sendo que esse é reconhecimento a população baronense. Agradeceu o atendimento que teve 

no posto de saúde, onde esteve por duas vezes, na quarta-feira ás quatro horas da manhã passou mal, no 

qual o Derli disponibilizou um motorista para levar o Vereador até o pronto socorro e na terça-feira 

como tinha ido a Porto Alegre consultar na volta acabou se acidentando e novamente precisou de 

atendimento no posto de saúde sendo muito bem atendido, agradeceu as enfermeiras, motoristas e ao 

Derli. Relatou que segundo a resposta do pedido de informação que chegou a esta casa o contrato com 

a Corsan seria assinado pelo Prefeito no dia dezenove, este contrato que foi muito batalhado para ser 

resolvido junto ao município e a empresa da Corsan. Convidou a todos para participarem dos jogos 

comunitários no dia vinte na localidade do arroio grande, este que é um evento que promove uma 

interação entre as associações. Convidou também a todos que quiserem participar do campeonato de 

canastra que iniciara na terça-feira no clube cruzeiro, com premiação em dinheiro. Desejou uma boa 

noite e agradeceu a presença de todos. Usou a palavra o VEREADOR ALEX SANDRO, Líder do 

PDT, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Deixou os 

votos de pesares aos familiares da Senhora Didi Lanzarini. Agradeceu os colegas Vereadores que foram 

até Brasília atrás de emendas e recursos para o nosso município, agradeceu também os Deputados, pois 

mesmo não sendo do seu partido estão ajudando e olhando para o bem do município. Comentou sobre 

a colocação do Vereador Renato sobre a quadra coberta no interior e relatou que é uma vergonha a 

situação dos terrenos nos interior que foram doados ou adquiridos pela administração para escolas não 
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serem documentados e regularizados, pois quando chega uma verba como a de uma quadra coberta a 

mesma é perdida pela falta dessa documentação. Parabenizou o município por um ano de aniversário e 

comentou que sobre o pedido de informação do tanque, pois antigamente havia um trabalho em que 

molhavam as estradas e hoje esse tanque encontra-se abandonado e parado no pátio. Usou a palavra o 

VEREADOR ILO, Líder do MDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 

se faziam presentes, em especial ao Ex-Vereador Marcos. Deixou os votos de pesares aos familiares da 

Senhora Didi Lanzarini, esta que era tia da sua esposa e uma pessoa muito boa e conhecido no município. 

Agradeceu o empenho dos colegas Vereadores que estiveram a Brasília representando a câmara e o 

nosso município, parabenizou a todos e relatou que o sucesso sempre vem após essas viagens. Comentou 

sobre a colocação do Vereador Mateus sobre a resposta vinda no pedido de informação e relatou que se 

sente envergonhado em partes, por que o Ex-Vereador que cobrava no passado hoje é Prefeito e comete 

os mesmos erros, relatou que lembra muito bem sobre o pedido que o Vereador Mateus leu na tribuna e 

que em 2014 os carros tinham que ter diário de bordo e hoje só por que o Ex-Vereador é o Prefeito não 

precisa mais os carros terem diário de bordo, relatou que achou um absurdo receber esse tipo de resposta. 

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

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Comentou sobre a comemoração dos vinte e sete anos 

de emancipação do município, onde será realizado os jogos comunitários, convidou a todos para 

participarem e torcerem para as suas associações. Parabenizou os colegas Vereadores que foram a 

Brasília representando muito bem a Câmara tendo muito êxito nessa viagem. Desejou uma boa noite a 

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

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Deixou os votos de pesares aos amigos Lurdes e Flávio 

pela perda da sua mãe e solicitou que fosse enviado um ofício de pesar aos familiares. Agradeceu o 

Prefeito por ter disponibilizado um carro para levar e buscar os Vereadores até ao aeroporto na viagem 

a Brasília. Relatou que não teria comentado nada ainda com o Vereador Diogo sobre o Deputado Lucas, 

onde o Vereador fez a entrega dos pedidos do Vereador Diogo ao Deputado e o mesmo teria dito que 

iria dar uma resposta quanto a alguma verba para o município, agradeceu também o gabinete do 

Deputado Giovani Feltez pela emenda encaminhada de cento e cinquenta mil, da mesma forma 

agradeceu o motorista do Deputado Geronimo que se disponibilizou aos Vereadores. Agradeceu a 

presença de todos e desejou uma boa noite. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, 

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

nome do Paulo a associação dos apicultores dos município, onde o Vereador juntamente com o colega 

Renato estiveram no Deputado Heitor Schultz o qual foram comunicados da emenda destinada ao 

município para casa do mel, parabenizou a associação, o sindicado, a Emater e a Prefeitura em especial 

ao Paulo, pois é um projeto da associação dos apicultores. Desejou os parabéns ao município que iria 

comemorar seu aniversário, relatou que tem muito orgulho do passado mas muito preocupação com o 

futuro de nosso município, pois há muitas dificuldades no curto médio prazo, relatou que espera que 

nossos antecessores tenham muito orgulho de nós e nosso município, pediu a Deus que ilumine sempre 

nossa cidade, nossa população e nossas autoridades. Agradeceu a presença de todos e desejou uma boa 

noite. Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE RODRIGO, saudou novamente quem não se fazia 

presente na abertura da Sessão. Agradeceu o Prefeito e o coordenador Derli por terem disponibilizado 

um carro para levar e buscar os Vereadores no aeroporto nos dias da viagem a Brasília, relatou que isso 

é muito importante pois os mesmos estavam em busca de recursos para a população. Comentou que já 

é o terceiro ano que o jogos rurais está sendo realizado no dia do aniversário do município, onde tiveram 

muito medo de não dar certo, pois mesmo sendo feriado os agricultores trabalham nesse dia, mas 

felizmente deu certo e desde então está sendo feito no dia do município este que é tão importante.  

Relatou ao Vereador Mateus que muitas vezes são feitos pedidos de informação não só nessa gestão, 

mas também na gestão anterior a qual o Vereador Mateus falou que tem orgulho de ter feito parte e as 

reposta vir que seja agendado horário e olhado a resposta desse pedido dentro da Prefeitura a qual a 

outra administração também respondeu assim em um pedido do Vereador e o mesmo entendeu e 
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realmente era bastante documento que era a questão dos escolares na época e como era muitas folhas 

foi agendado horário e o Vereador teve acesso a todos os documentos o qual foi autorizado a fazer cópias 

e ter todo acesso, relatou que acha que isso não é menosprezar essa casa legislativa, pois a certas 

situações que devem ser entendidas por ser muita documentação para a resposta sobre o pedido do 

concurso, esse que também foi um problema causado pela outra administração, relatou também que não 

teria problema de ser retirado alguma folha como o Mateus comentou pois todas são numeradas a caneta 

e irão estar todas no processo. Relatou que quanto a colocação do Vereador Mateus sobre o pedido da 

bancada do pmdb de dois mil e quatorze, isso é um direito dos Vereadores e relatou que quanto a resposta 

do diário de bordo o Vereador já fez um pedido dessa forma e os diários de bordos foram enviados, 

relatou que gostaria de acreditar que não foi o Prefeito que fez a resposta e sim uma pessoa sem 

conhecimento da legislação por que é sem cabimentos a resposta que veio sobre os pedidos de diários 

de bordo, pois se algum dia vier está mesma resposta o Vereador também não iria aceitar. Relatou que 

gostaria de participar do ofício de pesares e deixou seus votos de pesares aos amigos pela perda da sua 

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

próxima Sessão Ordinária, dia vinte e cinco de março de 2019 no mesmo horário e local. 

 

 

Sala de Sessões, 18 de março de 2019. 

 

 

 

RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA               LUCIANE TEIFKE PACHECO           

Presidente                                                 1° Secretária 


