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

Legislativa, realizou-se a nona 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 08/19, previamente recebida 

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

RECEBIDAS DA PREFEITURA: Convite para abertura do 1° campeonato de futsal. RECEBIDAS 

DE TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. nº 008/19 encaminhando 

proposições aprovadas em sessão ordinária do dia 25 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. "Agradeço o 

convite do secretário para abertura desse campeonato onde sempre não me canso de falar que, graças 

a Deus, a gente tá vendo aí que temos desenvolvendo no município o esporte onde todo mundo sabe que 

é saúde e lazer e hoje então a gente melhorou nem é 100% é mais que 100% nessa parte. Também 

agradeço o Deputado Alceu Moreira, na sessão passada não me lembrei, pela Emenda que ele destinou 

aí para a APAE, de R$ 120.000,00 onde com certeza vai ser de muita valia, é um recurso destinado 

para saúde, hoje aqui não sei dizer em que vai ser realmente aplicado, mas tenho certeza que já tem 

projetos, tudo pronto para ampliação da nossa APAE. Também parabenizar o pessoal que participou 

do rodeio lá do Marcírio onde me fiz presente, fui almoçar lá onde meu guri, graças a Deus, também 

gosta desse esporte, me convidou para ir aí fui lá, ele participou; parabenizar o guri do Alex  Litz que 

chegou entre os finalistas lá, para mim foi uma novidade, uma surpresa estar disputando com vários 

laçadores fortes que a gente sabe que tem pessoas aí que atiram 20 ou 30 cordas e não erram e ele 

conseguiu lá a se classificar e chegar em primeiro lugar lá, digamos que tinha duas alas, mas para ele 

que está iniciando aí é muito importante que Deus ajude ele e que siga aí nesse esporte." 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. "Quero fazer um resumo, nessa semana eu e o Presidente Rodrigo, 

nessa última quarta-feira nos fizemos presente na Assembleia da Certaja aonde que o presidente Renato 

sempre é muito participativo aqui nessa Casa e nos cobrava a nossa presença na Assembleia aonde que 

a gente foi até lá e aproveitando a oportunidade levamos uma demanda aí da retirada de um poste onde 

vai sair o calçamento, na esquina da rua Leandro Fallavena da Rocha com a Tenente Juca Tavares e 

então já quero de imediato deixar os meus agradecimentos ao Renato, que entregamos em mãos dele e 

da Deise que ainda agora há pouco me ligou confirmando a retirada desse poste, eles já vieram hoje 

fazer o projeto e que se poderiam fazer o projeto em nome desta Casa, deixo então aí o meu 

agradecimento por a gente ir na assembleia levar a demanda e hoje eles já nos deram retorno, então 

eu acho que é de extrema importância a gente participar das assembleias, eu nunca tinha ido na 

Assembleia mas é tratado de vários assuntos lá e achei bem interessante, então acho que é interessante 

alguém desta Casa participar todos os anos aí deixo meu agradecimento então a toda equipe da Certaja. 

Também agradecer o secretário do Desporto pelo convite para o campeonato, como já falou o Vereador 

Renato aí nosso município vem enfrentando dificuldades sempre, mas o nosso calendário dos 
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campeonatos o nosso secretário nunca deixou de fazer, sempre dá um jeito, um ajuste dali daqui e 

certamente junto com Executivo sempre tocando essa parte do esporte que eu acho que é de extrema 

importância, então deixo os meus agradecimentos e com certeza estarei participando lá. Hoje estou 

entrando com uma  Indicação aqui que já foi em 2014, com a sobra do orçamento desta Casa entreguei 

em mãos do falecido Rui para que fosse dado andamento naquela obra em cima da secretaria ali e o 

prefeito Elomar nesta Casa muitas vezes cobrou, então hoje eu estou entrando com essa Indicação para 

que ele, assim que der, faça essa obra porque ele sabe da importância daquela obra ali e eu destinei 

em 2014 R$ 111.000,00 das sobras desta Casa para que se fosse concluída aquela obra e até hoje não 

foi feito, então peço ao prefeito que dê uma olhada com carinho aí para que estude uma possibilidade  

porque é no mínimo 2 ou 3 alugueis que a prefeitura deixa de pagar ali. Também parabenizar o 

Marcírio pelo o evento de ontem, não pude ir lá mas meu filho foi e disse que estava muito bom lá, uma 

homenagem que fizeram ao Zé do Brejo lá, o meu filho tinha gravado ficou muito bonito, mas não pude 

participar, deixar meus parabéns a eles então a respeito." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, 

quando foram discutidas, votadas e aprovadas as seguintes proposições: INDICAÇÃO Nº 010/19 DOS 

VEREADORES MATEUS E TIAGO que seja estudada a possibilidade de ao invés de ser leiloado o 

trator Agrale, que seja oferecido em forma de cedência para alguma associação. INDICAÇÃO Nº 

011/19 DO VEREADOR NERCIO que seja finalizada a obra do segundo piso do prédio da Secretaria 

de Agricultura. DIÁRIA DOS VEREADORES RODRIGO E NERCIO ida em reunião na Certaja, 

dia 26 de março. 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. "Só queria então agradecer o prefeito pelo serviço que foi feito, acho que essa 

semana, foi concretizado uma ponte lá, que foi muito cobrado por mim, pelo vereador Ilo, que é a ponte 

do Everson Gelinski, essa semana parece que foi concluído finalmente; era um desleixo a situação 

daquele rapaz ali e hoje parece que finalmente está concluído, então assim como a gente critica venho 

agradecer aí o Prefeito por ter concluído aquela obra ali, só eu botei não sei quantas vezes, vereador 

Ilo e mais vereadores botaram, vereador Mateus, e hoje pelo menos a ponte está concluída e ele está 

faceiro com serviço lá, já estava desanimado então ele pediu para  agradecer o Prefeito em nome dele. 

Como falou o vereador Rodrigo a respeito da Certaja, a Anatel dá um limite de horas para faltar para 

o consumidor de 65 horas por anos se não me falha a memória, e a Certaja teve em média desse ano 

de 2018 de 13 horas, então só quem vai lá para ver aquele relatório, para ver a empresa que nós temos 

aí de serviço prestado, então quanto a Certaja está na frente das outras equipes aí, só para 

complementar." Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Brevemente queria dizer que talvez semana 

que vem ou na outra estarei entrando com um Requerimento ou até conversando com os demais colegas 

vereadores para que, segundo o que eu fiquei sabendo agora nessa semana teve licitação no posto de 

saúde né, cotação de preços para outras equipes de médicos, e pelo que eu estou sabendo  é uma equipe 

de Porto Alegre se eu não me engano, foi a vencedora, não sei se ela vai ficar nos trabalhos no posto 

de saúde mas eu queria requerer então se essa empresa ficar, como são pessoas mais estranhas talvez 

convidar eles para vir até essa Casa fazer uma reunião com os vereadores até para a gente poder se 

inteirar  e saber quem são os médicos, sabendo no que eles vão trabalhar, saber que forma eles 

pretendem trabalhar, para que se mudar equipe o nosso atendimento do Posto Saúde não decaia; a 

gente está há muitos anos com a equipe do Doutor Frederico todo mundo sabe, às vezes tem problema 

só que é um cara conhecido que muitas vezes a gente pode chegar ali e ter um diálogo e conversar com 

ele, então por ser talvez, essa nova equipe com certeza se ficar vai trabalhar mais barato que o 

Frederico porque se for a vencedora, mas só o que me preocupa é que talvez né por não ter muito 

contato, não ter muito conhecimento talvez no começo o pessoal estranho ou a gente mesmo possa ter 

alguma reclamação e não saber quem são os profissionais que vão atuar no nosso posto de saúde." Os 

vereadores MATEUS, ALEX SANDRO, ILO E LUCIANE abriram mão da palavra. Neste espaço, 

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



 

 ATA 009/19  3 
 

 

da Sessão. “Para complementar a questão da ponte, também agradecer que a gente sabe que é uma 

cobrança de todos vereadores aqui sobre aquela ponte lá na estrada do fumo e dizer também aos 

colegas vereadores, eu sei que isso não é uma culpa nossa, mas muitas vezes, até o vereador Mateus 

acho que colocou o pedido aqui e falando que o madeiramento a pessoa ia dar e acho que cobrou até 

ríspido, eu acho que às vezes a gente cobra mesmo meio ríspido porquê de tanto a gente falar não 

adianta, mas muitas vezes a gente tem que tirar, bem o certo, para saber porque não só o vereador 

Mateus que comentou aqui mas eu que cobrei muito particularmente do prefeito aquela ponte lá do 

Carlinhos que a madeira estava toda lá e o pessoal da obra chegou lá para fazer e o morador do outro 

lado, que é o que precisa da ponte, tinha ganhado as madeiras do dono da terra ali e não quis fornecer 

as madeiras, então acho que muitas vezes a gente diz que tem o madeiramento e a gente vem para cá, 

até cobra mesmo, eu já fiz isso também, só que aí na mesma hora que chegaram dizendo que não tinha 

mais madeiramento eu mesmo liguei para o Carlinho e conversei bem sério com ele porque nós estava 

lá em Brasília, o vereador Mateus estava junto, ele me ligou para lá me reclamando dessa mesma 

situação que era ponte, então muitas vezes a gente tem que abaixar a cabeça, às vezes, e concordar 

com algumas coisas da administração porque essa lá, como nem diz o ditado, me caiu os butiá do bolso, 

essa da ponte lá, a pessoa mais interessada da ponte simplesmente não quis liberar a madeira que já 

estava tirada, mas aí o pessoal da obra conseguiu uns pau meio fino mesmo para botar lá para fazer a 

ponte e fizeram." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a 

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

 

 

Sala de Sessões, 01 de abril de 2019. 
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