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

Casa Legislativa, realizou-se a oitava 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 07/19, 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 

Audiência Pública sobre fornecimento de energia elétrica. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. nº 

007/19 encaminhando proposições aprovadas em sessão ordinária do dia 18 de março de 2019; Of. LEG. 

nº 007/19 informando aprovação do projeto de lei legislativo nº 001/19; Of. LEG. nº 008/19 informando 

aprovação do projeto de lei legislativo nº 002/19; Of. LEG. nº 009/19 informando aprovação do projeto 

de lei legislativo nº 003/19; Of. LEG. nº 010/19 informando aprovação do projeto de lei legislativo nº 

004/19; Of. LEG. nº 011/19 informando aprovação do projeto de lei legislativo nº 005/19. 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 

falar um pouco dos jogos comunitários, parabenizar as equipes que participaram; parabenizar a equipe 

da associação do Data dos Amadores, onde felizmente chegaram em primeiro lugar, Vereador Marcos 

também participou com a Associação da Linha Amália que ficou em segundo; principalmente a nossa 

Associação lá, a Nossa Senhora Aparecida onde novamente chegou em terceiro mas para gente que é 

de mais longa distância já é uma ótima posição, conseguiu chegar em terceiro lugar; a gente viu 

bastante brincadeiras onde com certeza o público presente poderia ser bem maior mas amanheceu 

chovendo lá para banda de casa choveu bastante mas para cá para a banda de Barão foi bem menos, 

então com certeza mesmo assim poderia ter bem mais pessoal presente, mas foi muito bonito essa 

reunião aí que a gente todos os anos, graças a Deus, está podendo acompanhar; agradeço o pessoal 

da Emater que, eu cheguei lá um pouco mais cedo eles, me convidaram para representar a Câmara de 

vereadores onde acredito eu que eles ficaram com medo que o presidente não chegasse, mas depois 

chegou até a tempo, mas a gente fez a parte da gente lá e parabenizo a todos envolvidos e a todas as 

equipes, mesmo que não chegaram aí a tirar troféus, mas talvez o próximo ano aí venha mais reforçada 

aí consiga chegar uma posição melhor. Mais uma vez a gente chegando aqui deixando voto de pesar, 

um acidente grave aconteceu hoje no município onde um jovem de 19 anos perdeu a vida, deixo os meus 

sentimentos aos familiares, ao pai dele que é o Erni Nogueira e os demais familiares, são uma grande 

família que tem no Barão do Triunfo; gostaria de pedir aí que a Câmara faça um ofício aí em nome de 

todos os vereadores para gente encaminhar aos pais lá desse rapaz. Seria isso, obrigado." Em 

COMUNICAÇÕES, não houve vereador inscrito. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando 

foram discutidas, votadas e aprovadas as seguintes proposições: INDICAÇÃO Nº 008/19 DOS 

VEREADORES MATEUS E ILO que seja implantado o uso e preenchimento de diários de bordo em 

todos os veículos, caminhões, equipamentos e ônibus da prefeitura, a fim de manter maior controle e 

transparência no uso do patrimônio da municipalidade. JUSTIFICATIVA: Haja vista a resposta do 

pedido de informação nº 004/2019 desses Vereadores quanto ao não preenchimento desses diários surge 

a preocupação, pois essa é uma importante ferramenta de controle de uso da frota, sendo sempre motivo 
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de grande atenção por parte do tribunal de contas, sendo vital inclusive para posteriores averiguações 

em casos de multas, acidentes ou outros prejuízos ao patrimônio. INDICAÇÃO Nº 009/19 DOS 

VEREADORES MATEUS E TIAGO que seja estudada a possibilidade de contratação de mais uma 

cota para profissional para a Emater. JUSTIFICATIVA: Haja vista que o município é extremamente 

agrícola e se faz necessário a contratação de mais técnicos para dar mais apoio aos agricultores 

especialmente na diversificação de culturas, pois os mesmos necessitam para obter maior produtividade 

e qualidade em sua produção. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 015/19 DOS VEREADORES 

MATEUS E TIAGO que encaminhe relatório com avarias dos itens que serão leiloados, detalhando os 

motivos pelos quais serão vendidos os bens. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. 

Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero de forma breve parabenizar a todos 

organizadores dos jogos comunitárias rurais, prefeitura, Emater, associação, como diz  o colega 

Renato pena que choveu, pena que findou a luz mas acho que uns momentos que eu pude participar foi 

bem interessante; não pude participar a tarde porque teve um falecimento na minha família, quero 

deixar registrado votos de pesares a família do seu Luiz Raul, da minha tia Dila, enfim de todos irmãos, 

onde faleceu o senhor Geraldo Goulart da Silva que era meu tio e meu padrinho; espero que Deus 

conforte a todos os familiares." Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero deixar aqui então 

meus agradecimentos a minha toda a comissão organizadora também dos jogos rurais, Associação 

Arroio Grande e demais associações que participaram, Emater, Prefeitura Municipal e todos os 

apoiadores; não pude me fazer presente pois na quarta tinha outro compromisso, acabei tendo que sair 

o dia inteiro, mas assim como nas outras edições foi um grande sucesso né e valorizando dia 20 de 

março que é o dia do aniversário do nosso município aonde o comércio geralmente fecha e onde o 

pessoal do comércio também, muitas vezes, pode participar durante à tarde, então até a gente sempre 

às vezes questionou Prefeito por causa da data; vai fazer no sábado, no domingo, mas geralmente no 

sábado o comércio funciona então já inviabiliza um pouco, mas eu acho que a data ficou boa e no mais 

seria isso, meu boa noite a todos e muito obrigado pela presença de cada um de vocês" Usou a palavra 

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

as pessoas que se faziam presentes. "Quero parabenizar a presidência da Igreja São João Batista pelo 

almoço no sábado que fizeram para arrecadar fundos para terminar a capela mortuária, eles tiveram 

sorte, tiveram mais de 200 almoços ali. Também quero parabenizar os jogos comunitários no dia do 

município, parabenizar as associações, a Emater, a administração pelo belo evento no dia. Também 

quero parabenizar aí o colega Ilo pela luta com a emenda, agradecer e o deputado Alceu Moreira pelos 

R$ 120.000,00 indicado para nossa APAE, uma entidade que precisa, isso será bem-vindo e bem 

administrado. Também quero aí deixar os votos de pêsames à família do Senhor Erni Nogueira pela 

perca de mais um jovem no nosso município, de uma forma de um acidente trágico, seja quem estava 

certo ou errado, mas mais uma vida que foi e fica difícil entender mas faz parte; então quero agradecer 

a presença de todos" 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 organizadores, 

às associações de nosso município, pelos Jogos Comunitários, infelizmente não pude me fazer presente 

pois não estava no município também, mas teve um grande êxito, então estão de parabéns todos os 

organizadores. Também quero deixar o meu pesar também a família do seu Luiz Raul pelo falecimento 

do seu Geraldo, bem como também do falecimento do André Nogueira também; Deus sabe o que faz, 

são duas grandes perdas também, mas infelizmente as coisas acontecem. Também quero deixar aqui 

meu agradecimento ao Deputado Alceu Moreira, deputado que tenho sempre colaborado e ajudado no 

que posso também, pela Emenda que empenhou em nosso município para a APAE, uma Emenda de R$ 

120.000,00 com certeza vai ser muito bem-vinda e muito bem aplicada também; é uma entidade que 

precisa muito desse recurso, então deixo aqui meus parabéns a ele, meus agradecimentos a ele,  ao 

gabinete pelo empenho desta emenda, é  resultado da viagem do ano passado à Brasília, os colegas 
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estiveram este ano também foi confirmado e ontem eu recebi um oficio onde está sendo empenhado a 

emenda, então da minha parte agradeço em nome da APAE pelo recurso que tá vindo em prol de nosso 

município e de nossa APAE." A VEREADORA LUCIANE, Líder do PSD, 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. "Não posso também deixar de parabenizar então, em 

nome do Coderpa, os organizadores dos jogos rurais que se deu na última quarta-feira, no dia do nosso 

município  aonde participei de várias modalidades lá estava ótimo; também não posso deixar de 

agradecer aí ao trabalho voluntário da France, do ex-vereador Marcos, do Rafael, do Neguinho, do 

Garigan, que fizeram arbitragem do jogo lá sem cobrar um centavo e isso vocês sabem que é difícil 

mas ajudou porque é um evento que dá gasto e vocês participaram com esse trabalho voluntário aí 

quero deixar os agradecimentos a vocês; Vereador Marcos além disso também participou da bocha 48 

lá, foi contemplado primeiro lugar eu acho que foi porque eu não joguei, acredito que sim, mas quero 

deixar os parabéns aí para ti também; e não posso deixar então de parabenizar o nosso município que 

foi no último dia 20 comemorado 27 anos de existência aí então quero deixar os parabéns em nome de 

nosso povo baronense aí por essa conquista da gente ter essa emancipação, que foi no ano de 92, então 

deixar os parabéns a todos pessoal baronense. Também agradecer ao convite da CEEE e da Certaja 

para gente participar da reunião, eu acho que é de extrema importância nós vereadores participar 

desses eventos porque a gente é bastante questionado em várias questões nesse setor, principalmente 

na CEEE e na Certaja também está havendo bastante questionamento aí até a respeito dessas energia 

solar hoje que tá sendo colocado e eu me disponibilizo a ir nessas reuniões, se não tiver quem vá, se 

tiver jeito de eu ir eu sou parceiro para ir. Também não posso deixar de agradecer aí a emenda do 

Alceu Moreira que são os R$ 120.000,00 que vem para a APAE, eu sempre digo aqui no plenário, a 

gente tem que agradecer os deputados que olham nosso município seja de partido A ou B, o importante 

é que o benefício vem até nós para desenvolver o nosso município, então leva meus agradecimentos até 

ele Ilo. Também não posso deixar de deixar meus pesares aí a família do André hoje, por esse trágico 

acidente aí, isso em nosso município cada ano a gente vê os nossos jovens aí, não sei quem era errado 

ou quem era certo, mas com certeza ali existia excesso de velocidade, a gente encontra nossos jovens 

aí algumas vezes de moto voando, a gente sabe que se acontecer qualquer um acidente é fatal,  a gente 

tenta abrir os olhos deles, tentar para eles se conscientizar, quando acontece uma situação dessas 

normalmente dá uma acalmada mas é 2 ou 3 dias a gente encontra os jovens aí voando de moto na 

estrada, isso é complicado, mas deixo aqui os meus sentimentos ao Erni que o pai do rapaz." Neste 

espaço, usou a palavra o PRESIDENTE RODRIGO, saudou novamente quem não se fazia presente 

na abertura da Sessão. "Quero deixar os parabéns ao município pelos 27 anos de aniversário de 

emancipação política, também agradecer o Garigan, o Marcos, a Franci e a todos dos árbitros que a 

gente sabe que fizeram seu trabalho de graça lá ajudando a Associação de lá e o município, isso a gente 

sabe que é muito importante, principalmente na função de juiz que às vezes pagando já é bravo de ir 

porque é complicado, então deixar os parabéns a vocês. Também o nosso Vereador gordinho né, ele 

não quis dizer mas ele também tirou o primeiro lugar no cabo de guerra lá, agarrou o Tiago e quase 

atirou lá em Mariana Pimentel né na ponta do cabo de guerra, parece que teve graça né vereador 

Tiago; deixar os parabéns a todos da Associação. Só para corrigir ali o que o Renato a falou errado o 

nome, é Carlos Gomes né primeiro lugar, Linha Amália e Aparecida e a todas associações que lá 

estiveram participando, sei que tem um pretexto bem grande sobre a questão do dia que é dia de semana 

mas eu vejo que algumas pessoas que dizem que, até o primeiro ano que foi feito lá na propriedade do 

vereador alemão foi dito que Associação da Linha Amália decerto não tinha o que fazer porque caiu 

bem na segunda-feira lá, eu me lembro mas eu acho que não é isso, eu acho que é feriado no município 

como muito bem dito que por um vereador, os nossos comércios locais podem participar né e o 

agricultor não por ser na segunda acho que não vai tirar o merecimento de ser vagabundo ou não ser, 

porque muitas vezes em um domingo tão trabalhando quando tá no forte da colheita tem que trabalhar 

domingo, a gente sabe disso, então sei que foi bem criticado, várias pessoas lá comentando sobre dia 
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de semana, que no final de semana daria mais forte, eu acho que no sábado a comunidade aqui do 

centro não pode se fazer presente por causa do comércio aberto, daqui a pouco no domingo de repente, 

mas eu acho que no dia sempre está dando uns jogos bem bons, o tempo estava ruim e tinha bastante 

pessoas, venderam bastante, estão bem faceiros com o lucro que deu lá para Associação, então acho 

que se for trocar a data tem que pensar bem porque eu acho que é um dia bem interessante. Também 

não tem como não agradecer aqui o deputado Alceu Moreira por esses R$ 120.000,00  enviado aí para 

a APAE fazer o uso aí, a gente sabe né vereador Ilo, que ano passado a gente teve lá, conseguiu uma 

Emenda com Giovanni e aí ficou essa aqui porque já tinha passado o prazo, mas ele tinha prometido 

para esse ano e esse ano a gente conseguiu outra com Giovanni e essa com o Alceu, então isso é 

importante para nós, com certeza a APAE vai saber usar bem essa verba  que vai estar ajudando muito 

eles ali.” Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para 

a próxima Sessão Ordinária, dia primeiro de abril de 2019 no mesmo horário e local. 

 

 

Sala de Sessões, 25 de março de 2019. 

 

 

 

RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA               LUCIANE TEIFKE PACHECO           

Presidente                                                 1° Secretária 


