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

Legislativa, realizou-se a décima terceira 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 

12/19, 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: Of. 0530/2019 informando o pagamento da 2° parcela da emenda parlamentar do dep. 

Afonso Hamm. Pedido de esclarecimento da Funcionária Pública municipal Sônia Lehmen. Of. 

08/2019 convidando para Chá do Dia das Mães na escola D. Pedro II. Convite para Festa da Família 

na escola Marechal Deodoro da Fonseca. Convite para Show do Paulinho Mixaria. EXPEDIDAS À 

PREFEITURA: Of. nº 013/19 encaminhando proposições aprovadas em sessão ordinária do dia 22 

de abril de 2019. Of. LEG n° 12/19 informando a provação do Projeto de Lei n° 07/19. 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 parabenizar o pessoal da Capela São Miguel pela festa ontem, onde a gente vê esse ano, 

que graças a Deus, eu acho que todas as capelas estão aumentando o público, é um bom sinal; a 

diretoria está de parabéns também pelo prédio que construiu ou está construindo, não está bem pronto 

mas a gente vê o quanto ficou melhor para acomodar aquele grande público que esteve presente, com 

certeza a próxima festa vai estar igual para melhor. Também deixo os parabéns à nossa vereadora 

Luciane pelo seu aniversário, que seja essa pessoa sempre alegre, sempre nos passando energia 

positiva, com muita sinceridade sempre, então deixo os parabéns a ela e desejo toda felicidade do 

mundo. Também gostaria de deixar os parabéns e as felicitações a todas as mães que agora no 

próximo domingo vai ser o dia das mães, especialmente a minha e a mãe dos meus filhos e a todas 

que a gente sabe que são pessoas guerreiras, sempre lutando pela sua família. Também parabenizo 

as equipes femininas que conseguiram a se classificar, a gente teve mais uma bela rodada do 

campeonato, especialmente a nossa equipe onde foi difícil mas conseguiram se classificar para a 

próxima fase. Agradeço ao convite do pessoal da diretoria da Dom Pedro por esse chá que vão fazer 

no dia das mães, onde a gente sabe que tudo é difícil mas graças a Deus que tem pessoas que 

trabalham e se dedicam e é uma forma de ajudar até mesmo município e ter alguns benefícios para os 

alunos, fazendo esses chás e almoços e a gente poder participar, convido o pessoal todo que se puder 

fazer presente; da mesma forma da Marechal, agradeço o convite da Aline onde vai ter esse almoço 

lá no sábado, também não é diferente, a gente sabe que eles fazem essas festinhas, dá uma festinha 

boa mas no intuito de também arrecadar algum recurso. Agradeço o ex-vereador Jorge pelo convite 

que me passou dessa reunião onde eu já tinha feito várias cobranças na prefeitura, eu acho que tem 

muitos pontos que tem que ser resolvido entre a comissão que seria a comissão de trânsito, então após 

a Sessão vai ter essa reunião, espero que o pessoal venha, que não só critique e quando chega na hora 

de resolver não apareça para ajudar a dar alguma solução, alguma ideia para que se resolva muitos 

problemas pendentes que a gente sabe que tem e não adianta ficar escondendo ou se fazendo que não 

enxerga, tem que se tentar resolver, sou totalmente favorável a gente tentar resolver essas situações 
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todas." Usou a Tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores 

e as pessoas que se faziam presentes. "Quero iniciar parabenizando a capela São Miguel Arcanjo pela 

festa de ontem, em nome do Tiago parabenizo toda a comunidade e todos os envolvidos na festa, uma 

baita festa, a gente vê que, como o Renato falou, a estrutura sendo bem ampliada, bem estruturada a 

gente fica feliz em ver nossas entidades crescendo. Também quero parabenizar nossa colega Luciane 

pela passagem de mais uma primavera, já que mulher é primavera, que Deus siga lhe dando bastante 

força e garra para seguir sempre correndo atrás dos seus objetivos tanto na vida pessoal, familiar e 

pública, com certeza serve de exemplo para esses homens que te cercam aqui na função de vereador. 

Quero parabenizar também o pessoal da APAE, em nome das funcionárias todas que trabalham lá, se 

empenham, várias pessoas, vários voluntários que fizeram um baita chá das Mães e falando da APAE 

infelizmente não posso deixar de comentar da nossa reunião, que a gente foi segunda-feira passada, 

onde veio à tona uma situação bem complicada que aquela entidade está vivendo, a gente vê a entidade 

cada vez mais bem estruturada porém a situação por dentro está bem complicada, eu há vários anos 

participo e apoio a APAE e nunca vi na situação que se encontra hoje sinceramente; como bem disse 

o vereador Rodrigo no dia da reunião e o Nercio acho que também comentou nesse ponto, aconteceu 

uma situação que todo mundo na cidade ficou sabendo e creio que boa parte da região ficou sabendo, 

onde nós nessa Casa fomos citados e ofendidos de forma rasteira, como bem disse o colega Rodrigo 

uma pessoa que faz isso não pensa que o vereador Mateus tem um pai e uma mãe e uma esposa, 

irmãos, sogro, cito o meu nome mas tem outros vereadores que sabem que foram envolvidos nisso, 

uma difamação, a verdade é essa, uma difamação, uma calúnia mas não é por isso que a gente vai 

deixar de ajudar, eu ajudo há anos, sempre ajudei, vou seguir ajudando, não foi por A, B ou C mas 

por causa das crianças, por causa dos alunos, todo mundo aqui já foi ou frequenta a APAE de uma 

forma ou de outra e sabe como é gratificante a gente entrar lá dentro e ver os alunos indo lá 

cumprimentar a gente, fazendo fila para apertar nossa mão e ficam felizes indo lá, quando vê a gente 

indo lá. Infelizmente eu vejo que a situação lá sem ajuda externa não vai se resolver, a gente na 

reunião foi falado bastante coisa, foi falado em pensar dali para frente, passar uma borracha no 

passado, mas infelizmente ficou na conversa, hoje virou uma novela, hoje, agora a pouco estava 

comentando com a Solange que é tesoureira da entidade, que teve mais um capítulo hoje dessa novela 

e não vejo no curto prazo uma solução para isso, o que me deixa muito triste, extremamente triste, a 

gente ver ali que quem participou do chá, agora a gente está conseguindo fazer o calçamento na frente 

ali para acessibilidade, para ficar mais fácil de um cadeirante chegar ali e tudo ficar bonito e fizemos 

o muro que estava caindo, cada dia está mais bonito por fora mas por dentro está precisando de umas 

boas ações, mas eu tenho certeza que junto da APAE tem várias pessoas que são de boas intenções, 

que vão ser capazes de retomar toda a grandiosidade daquela entidade que já teve e com certeza vai 

ser retomado porque as crianças que estão lá, os alunos merecem tudo de bom que possa acontecer 

porque são seres que não tem um pingo de maldade em seus corações, eu desejo do fundo do coração 

que essa situação se resolva. Também me deixa preocupado outra situação aqui no município porque 

na semana passada estava olhando o site da Gaúcha e vi que o Governo do Estado estava destinando 

os recursos que seriam para as obras das escolas para as rodovias, duplicação de rodovias, parece 

que as escolas que não gastaram seus recursos ainda vão ter que devolver e vai ser investido em 

rodovia; com certeza investimentos em rodovias nesse Estado é o que não falta, de necessidade no 

caso, nós mesmos aqui somos carentes de um investimento mas também estamos muito carentes na 

questão de estrutura da nossa escola, então acho que devemos ir a fundo nessa situação, ver se 

realmente esse dinheiro que estava depositado na conta da escola vai ser devolvido por uma 

ineficiência do Estado porque quem devia fazer o projeto da parte elétrica e da parte de toda estrutura 

seria o Estado, quem devia fazer licitação era o Estado, foi feito uma licitação, colocada uma placa 

na frente, a empresa não colocou um prego nenhum e não chamaram a segunda empresa e pelo que 

eu entendi infelizmente esse dinheiro vai ser devolvido, por uma eficiência do Governo do Estado, não 

falando do Governador anterior nem do Governo atual mas no contexto em si, na máquina pública 



 

 ATA 013/19  3 
 

 

em si e isso me deixa muito preocupado porque se criou toda expectativa, uma reforma tão necessária 

se faz nessa escola e todos os vereadores dessa Casa e da legislatura anterior se empenharam 

correndo atrás com certeza da legislatura, sem ser essa última, a outra que Seu Jorge participou com 

certeza todas as legislaturas que passaram nessa Casa se empenharam tentando buscar a reforma 

dessa escola então acho que nós  representantes do município temos que correr atrás e se informar se 

realmente foi perdido os recursos  e se foi perdido qual outra forma de concretizar essa obra porque 

do jeito que está não pode ficar, onde quando chove se faz quase um festival de baldes, só no corredor 

de cima se coloca mais de 20 baldes para atacar as goteiras. Também quero aqui deixar novamente 

registrado minha insatisfação com o atraso nas respostas, hoje estava esperando que viesse alguma 

resposta de algumas coisas que as pessoas estão nos cobrando, a gente vem aqui pedindo informação 

e a resposta atrasa; pedidos de informações que eu fiz lá no começo do ano e já estamos chegando na 

metade do ano e ainda não chegaram; eu acho que isso é uma falta de consideração com essa Casa, 

coisas simples que é uma resposta para essa Câmara, um funcionário ali em poucas horas faz, eu fiz 

muitas vezes quando fui chefe de gabinete, sei que não é uma coisa demorada nem coisa muito difícil 

então peço ao Executivo que tenha atenção nessa parte e faça as respostas porque a gente está aí para 

isso, é para fiscalizar, é para questionar, é para buscar informações; informações assim, até como 

hoje foi falado, foi lido aqui um ofício que foi enviado para essa Casa e hoje estou fazendo um pedido 

de informação nesse sentido, sobre um concurso lá de 2014 e hoje a situação que se encontra é de 

pânico entre os funcionários desse concurso 2014,  porque não se sabe, tem colegas meus que fizeram 

prestações, fizeram comprometimento financeiro para 20, 30 anos, comprando uma casa na 

expectativa da estabilidade desse concurso e acho que tem que jogar limpo, eu até estive na prefeitura, 

conversei com o advogado, questionei ele - O senhor não acha que deveria dar ciência aos 

funcionários porque a partir do momento que o funcionário assumir um cargo de um concurso 

público, seja aqui no Barão ou seja em Roraima, em qualquer lugar do país, se cria uma expectativa 

de estabilidade porque a legislação é isso, o funcionário tem estabilidade e aí ele se programa para 

fazer um investimento com o recurso; que nem essa colega que comprou uma casa aqui no município, 

era de outra cidade veio e se instalou no município, fez uma prestação contando que tinha um salário 

de R$ 2.000,00 com comprometimento de R$ 700,00 vamos dizer assim, quando vê não tem mais nada, 

do dia para noite não tem, sabe-se Deus se houver mesmo erro nesse concurso que se investigue, mas 

que traga ciência aos envolvidos agora a pessoa tem uma expectativa de estar ganhando salário por 

determinado tempo e quando vê não tem; se teve erro se busque reparar esse erro, mas pelo menos 

tem que ter paciência ao funcionário então através disso estou fazendo esse pedido de informação e 

peço apoio aos colegas vereadores." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos 

foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a Tribuna o VEREADOR ILO, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Em primeiro lugar também quero 

deixar os parabéns à colega Luciane por mais um aniversário, Deus que te dê muita saúde vereadora, 

um bom trabalho você tem e tudo que possa realizar seus sonhos em seu trabalho e em sua vida 

particular e em família, com certeza está de parabéns. Também quero deixar os parabéns à 

comunidade São Miguel na pessoa do vereador Tiago, o presidente, pela grande festa de ontem, uma 

festa muito bonita, muito grande, muito bem organizada; pode levar para a comissão Tiago, está de 

parabéns, da minha parte me orgulho muito daquela Capela, também já passei alguns anos de 

presidente e de membro da comissão e a gente sabe ver o trabalho de cada um de vocês hoje, o 

empenho que cada administração faz um pouco e vocês estão tendo, graças a Deus, um bom trabalho 

e um bom desempenho, então deixo meus parabéns a todos da Diretoria da Comunidade São Miguel. 

Também deixo aqui meus parabéns aos organizadores do evento da APAE, passei ali sábado à tarde 

no chá, também estava bom, bastante gente, está de parabéns também a comissão organizadora, a 

Presidente Helena e as demais pessoas que participaram do evento. Eu quero fazer aqui um 

comentário, colegas vereadores e Presidente, por me chamar muita atenção, até porque foi o dia do 

evento da APAE, depois me deparei e cheguei mais próximo do problema e vi que é um desacato 
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mesmo, onde as pessoas me chamaram a atenção sobre o pátio da prefeitura, que é bem próxima da 

APAE ali, o caminhão caçamba, da forma que está o caminhão, que pena que não tem uma foto para 

mostrar aqui; eu comentei com o vereador Mateus ontem que ia tirar uma foto mas cheguei bastante 

atrasado e não deu tempo, mas está ali o caminhão abandonado,  até os vidros abertos gente, agora 

você vê o desacato e desinteresse da administração, eu tenho caminhão, mais colegas têm caminhão 

também, eu acho que nenhum de nós temos um caminhão do modelo daquele, eu sei que eu não tenho, 

não sei meus colegas vereadores que são caminhoneiros também, um caminhão de primeiro mundo 

gente, caminhão seminovo que ganharam dado o caminhão e a administração não é capaz de ao 

menos fechar o vidro do caminhão, está chovendo dentro e o brejo mais alto do que o caminhão, agora 

você veja, eu sinceramente, o prefeito é do meu partido, eu me sinto envergonhado, a administração 

totalmente desatualizada e desequilibrado onde faz 1 ou 2 leilões, vende patrola por R$ 9.000,00, por 

R$10.000,00 e não ter a coragem de arrumar um caminhão que custa 8, 10 ou 12 mil reais, vocês só 

olhem o monte de meses que esse caminhão está abandonado no pátio apodrecendo na rua e nós com 

as estradas precárias do jeito que temos hoje e está ali se desperdiçando um caminhão daquele modelo 

e todos nós usuários que temos carro, temos caminhão, todo o pessoal do município está  padecendo 

por falta de cascalho, falta de trabalho e tem um caminhão daquele abandonado no pátio, aí vem o 

prefeito aqui há poucos dias passando o mel nos vereadores que vai comprar uma patrola nova; 

tomara que compre, se depender de mim não tem problema, mas espero que faça bom uso, eu 

sinceramente me dói muito, um caminhão que veio dado para prefeitura, mesmo como tem outra 

caçamba na serra que também veio dada para a prefeitura também e está lá perdida, tem uma 

carregadeira perdida e um caminhão perdido, isso não é de hoje gente, que o caminhão está 

abandonado, um caminhão de primeiro mundo que poderia estar prestando serviço nas estradas, 

então eu deixo aqui o meu repúdio e espero que o prefeito tome providência; se não vai arrumar o 

caminhão, puxa para baixo de um galpão, de uma garagem ou feche os vidros para parar de 

apodrecer, isso nos envergonha muito então por isso que eu digo a administração está totalmente 

desequilibrada, se tivesse um pouquinho de administração jamais ia deixar um caminhão parado e se 

fosse deixar parado botasse debaixo de um galpão ou tampasse, mas não deixar apodrecer, não 

tiveram coragem nem de fechar os vidros do caminhão, então deixo aqui meu repúdio contra a 

administração que é do meu partido, mas é de sentir vergonha gente, é de sentir vergonha mesmo pelo 

desequilíbrio da administração." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram 

discutidas, votadas e aprovadas as seguintes proposições: INDICAÇÃO Nº 013/19 DO VEREADOR 

RODRIGO que seja estudada a possibilidade da Prefeitura fornecer casaco de uniforme para os 

funcionários das secretarias de obras e agricultura. INDICAÇÃO Nº 014/19 DO VEREADOR 

RODRIGO que realize cadastramento de proposta de apoio a obras de infraestrutura turística junto ao 

Ministério do Turismo, onde o prazo de cadastro será de 10 a 31 de maio, bem como realize cadastro 

nos programas de governos que estão abertos através do Ministério de Agricultura. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 024/19 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado aumento do bueiro 

na entrada acima da casa de Vilmar Ambos que dá acesso à residência de Miguel. Justificativa: 

Justifica-se tal pedido pelo motivo do ônibus escolar não conseguir realizar o retorno devido o bueiro 

estar muito estreito. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 025/19 DO VEREADOR NERCIO que seja 

providenciado reconstrução da ponte perto da residência de Luciano Koch, na localidade Linha Dona 

Amália. Justificativa: O transporte escolar não está conseguindo realizar o retorno do transporte devido 

essa ponte.  PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 026/19 DOS VEREADORES MATEUS E 

TIAGO que seja providenciado colocação de parada de ônibus na frente da escola José Joaquim de 

Andrade. Justificativa: Haja vista que muitos alunos, inclusive alunos da pré-escola aguardam o 

transporte nesse local, ficando muitas vezes ao relento em dias de chuva. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 027/19 DO VEREADOR DIOGO REITERÇÃO DO PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 012/19 que seja providenciado construção de paradas de ônibus em locais onde 

tem alunos que necessitam deste abrigo para a espera do ônibus escolar, e que ficam na distância de 
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menos 1 km da estrada, onde em alguns lugares os pais de alunos necessitaram fazer algumas paradas 

precárias para que as crianças não fiquem ao relento. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 024/19 DO 

VEREADOR MATEUS que informe se existe alguma averiguação do tribunal de contas referente ao 

concurso de 2014, enviando dados do processo e informando o número do mesmo. 

REQUERIMENTO 003/19 DOS VEREADORES MATEUS E DIOGO requerem ao Presidente o 

agendamento de reunião com a empresa vencedora da licitação modalidade concorrência pública com 

objetivo de contratação de empresa prestadora de serviços médicos para atendimento à população de 

Barão do Triunfo.  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 parabenizar a vereadora Luciane pela passagem do seu 

aniversário, muita saúde, muita felicidade e muitos anos de vida vereadora, que possa comemorar 

essa data com nós e com a família por muitos e muitos anos. Também agora no próximo sábado então 

inicia as quartas de finais Campeonato Municipal de salão no qual agora oito equipes vão disputar o 

mata-mata, então todos que quiserem prestigiar o evento, está sendo bastante movimentado os jogos 

e o pessoal tem se agradado porque são times praticamente todos do município com exceção de um 

atleta por equipe, pode colocar de fora, então para quem participa e gosta do esporte, está sendo 

bastante benéfica. Também parabéns à capela São Miguel pela festa, sempre festas muito bem 

organizadas então aconteceu nesse último domingo. Também sobre o assunto que foi falado até em 

Tribuna aqui desse recurso do JJ de Andrade, a questão da reforma, eu tive me inteirando desse 

assunto até junto à diretora e junto ao atual secretário de educação, o qual responde por educação e 

obras então no qual parece que realmente esse recurso do BIRD que era R$ 50.000,00 para reforma 

elétrica, esse vai ser perdido, R$ 150.000,00 aliás, esse não foi iniciada a obra porque o projeto, 

segundo aqui o pessoal do colégio, ele ficou travado porque era um projeto caro na época de se fazer 

e parece que uma universidade através da DE parece que eles iam contratar uma universidade para 

tocar  e isso não aconteceu, então ficou trancado nessas burocracia e parece que esse recurso vai ser 

perdido, mas esse novo projeto que foi encaminhado agora no ano passado, se não me engano, seria 

dos R$ 400.000,00, esse aí está tranquilo, esse aí vai acontecer então o pessoal do colégio está 

bastante tranquilo porque esse recurso na verdade, dos R$ 150.000,00, vocês vereadores sabem que 

ele tinha que ser vinculado às duas obras junto porque não tinha como fazer elétrica sem fazer a outra, 

então parece que agora vai ser feito um projeto que vai ser abrangido toda essa parte em um projeto 

só, então segundo a Rosane, vai ser perdido esse recurso do BIRD o qual vai ser investido em cinco 

rodovias estaduais e são vários colégios que não iniciaram as obras  por motivos das vezes a empresa 

não iniciar ou por documentação, mais de 100 obras, então esse recurso vai ser devolvido, ele não 

vai ser perdido porque vai ser investido que nem nas RS-287, 344,  na 149, na 569 e na 142, parece 

que cinco rodovias vão ser beneficiadas com esse recurso, mas a gente tem que estar acompanhando, 

tem que estar pressionando sempre para que as coisas aconteçam." 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 em primeiro lugar a colega Luciane pelo seu aniversário, te 

desejar saúde e felicidades e tudo de bom. Também quero parabenizar o colega Tiago, presidente da 

Capela São Miguel pela ótima festa junto com sua equipe, grande trabalho mas com resultado; 

também quero parabenizar a APAE pelo chá, quero aqui também agradecer o convite da reunião que 

a gente teve na APAE, onde uma reunião bastante difícil, que muitos acham que está tudo em 

harmonia, a situação está difícil onde tem crianças com necessidades, com cuidados especiais, que 

precisam de um local com harmonia, onde a situação está difícil se espera que se acham um caminho, 

um jeito para dar certo. Também quero agradecer aqui o convite do chá do Dia das Mães da Escola 

Dom Pedro, que trouxeram para nós, e desejar um feliz Dia das Mães todas as mães; uma mãe é um 

porto seguro de todos, para quem tem, para quem teve e que cuide e dê carinho às suas mães." O 

VEREADOR ILO, abriu mão da palavra. A VEREADORA LUCIANE, abriu mão da palavra. Usou 

a palavra o VEREADOR NERCIO, Líder do PTB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores 
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e as pessoas que se faziam presentes. "Não poderia deixar de parabenizar a vereadora também pela 

passagem do seu aniversário, que Deus lhe dê saúde, bastante prosperidade em sua vida. Também 

não posso deixar de agradecer o convite do chá da Dom Pedro, da mesma forma dia 11 na Marechal, 

se Deus quiser me farei presente. Também agradecer o convite; participei do chá do Dia das Mães na 

APAE, como foi falado para os vereadores, teve uma reunião nessa semana passada, segunda-feira 

passada, aonde que me preocupou bastante a situação que se encontra aquela entidade hoje, pelas 

pessoas que lá dentro trabalham no dia a dia, não sei o que que está acontecendo lá, mas me preocupa 

bastante aquela situação, até a gente conversou um pouco a respeito aonde que eu disse que acho que 

lá não existe só culpado e não tem ninguém inocente também, pelo que eu vi, eu sei que a situação lá 

é complicada e tem uma situação da presidente lá hoje que todo mundo conhece o trabalho dessa 

mulher dentro do município, o trabalho que ela fez em frente à APAE, errar é humano e ela sim, eu 

acho que ela errou em alguns pontos; um dos pontos foi um comentário que ela fez, infelizmente tem 

essa tal de redes sociais que eu sempre digo que é um veneno, é uma arma para quem não sabe usar, 

infelizmente ela mesmo gravou uma conversa dela e jogou em grupos e uma das conversas até falavam 

desta Casa; eu como Vereador não fui muito atingido, alguns foram mais atingidos, mas eu sempre 

digo que eu como representante do município e da entidade eu sei que estou a par de ser criticado a 

todo momento e eu tenho que passar por cima dessa situação e disse para nossos vereadores: É hora 

de nós passar por cima, quem viu a situação que está essa mulher se encontra, no outro dia que eu 

encontrei ela vindo do posto aqui, é de apavorar, é como falaram os vereadores, têm situação de 

família dos dois lado, mas a situação dessa mulher é complicada, que ela tem a Carlinha que todo 

mundo conhece que está passando por um problema sério de saúde, então é a hora da gente pegar e 

se unir, passar uma borracha em cima disso e de dar força para essa pessoa porque ela não está em 

condições de saúde pelo que eu encontrei ela ali, no estado de nervo que subia essa mulher ali, eu me 

preocupei bastante; digo aos vereadores porque quando uma pessoa está se fazendo, a gente não tem 

conhecimento técnico, mas mais ou menos sabe, eu me preocupei bastante com a situação, então me 

fiz presente lá e achei que estava ótimo o chá, com bastante gente presente e peço a todos que estão 

envolvidos, vamos baixar a cabeça e trabalhar pelo bem maior que é o bem dessas crianças que lá se 

encontram." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou novamente quem não 

estava presente em sua primeira saudação. "Primeiro momento quero iniciar desejando à pessoa da 

Luciane, da Nice e da Solange, um feliz Dia das Mães a todas as mães desse nosso Barão do Triunfo, 

desse nosso país, desse nosso mundo, com certeza uma mãe é muito importante, seja em qualquer 

momento que for. Com relação com que o colega Ilo falou a questão da caçamba, também a gente é 

cobrado diariamente, na semana passada mesmo estava eu e o vereador Tiago em um comércio da 

cidade e fomos questionados sobre essa situação e é uma falta de zelo com um bem tão importante do 

município que nem aquela caçamba e às vezes coisas mínimas, tirasse de lá da chuva, fechasse o vidro 

como diz o Ilo, roçasse na volta para tirar aquela sensação de abandono, que hoje a sensação de 

quem vê aquele bem público é abandono, se nos outros governos tinha também, repudio também toda 

a falta de zelo com bens do patrimônio público, mas estou aqui como vereador para cobrar e estou 

pedindo que o Executivo tome uma atitude com esse bem, tire de lá ou pelo menos feche o vidro, eu 

até acho que é uma coisa tão simples e assim como outras coisas que acontece, como o Ilo falou, 

questão daquela carregadeira lá no Jorginho há tantos anos, por causa que meses é uma coisa, mas 

anos é uma coisa bem diferente, ficar anos e anos uma coisa abandonada é revoltante, aí chega um 

momento quando vê faz um leilão, como foi o que aconteceu há poucos tempos atrás, pouco dias atrás, 

onde em três patrolas que foi vendida não deu R$ 30.000,00; uma foi vendido por R$ 7.500,00, 

Vereador Ilo, para tu ver a situação que se encontra. Como disse o vereador Alemão, a questão da 

nossa APAE, como eu disse em Tribuna, é preocupante e eu sim, colega alemão assim como demais 

colegas, estamos dispostos a fazer o que for necessário para ajudar essa entidade, eu tenho seguido 

ajudando na forma como me é solicitado e a gente não pode ver as pessoas, tem que ver é a instituição, 

mas se Deus quiser essa entidade ainda vai dar a volta por cima. No mais é isso quero também 
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parabenizar e desejar boa sorte aos taxistas que estão se organizando, estão cobrando os seus direitos, 

pode ter certeza que desse vereador aqui tem total apoio, parabenizo o ex-vereador Jorge pela 

iniciativa de estar mobilizando os taxistas. Também quero deixar registrado aqui o ofício de pesar à 

senhora Carmem Salatti, quem não se lembra era aquela senhora que fazia limpeza na prefeitura e 

esposa do seu Eduardo Ambos, que faleceu na semana passada, então deixo o ofício aqui que seja 

encaminhado à família." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE RODRIGO, saudou 

novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Quero dar os parabéns a vereadora, a 

gente que já teve junto no PMDB vereadora, sei do teu esforço no empenho político e também na sua 

vida particular, te desejar só bastante saúde que o resto tem certeza que tu tem garra para correr 

atrás, sabe que a saúde é o mais importante hoje, principalmente quando a pessoa tem vontade que 

sei que é o seu caso, e muitos anos de vida. também nome do Tiago levar os parabéns à comunidade 

São Miguel Tiago, em teu nome, não sei se era ideia tua ou se era de um antigo Presidente, não sei 

quem era Presidente antes de ti, daquele belo Pavilhão que lá foi feito, sei que foi acabado já na tua 

administração agora o piso e parede, não sei quem é que estava antes mas estão de parabéns, estava 

muito boa festa, a gente sabe que tendo um Pavilhão bom assegura até a população bem mais tempo, 

que antes a gente sabe que era pequeno, então vocês estão de parabéns lá e uma baita festa, muito 

linda. Também parabenizar o rodeio do Diego, me fiz presente ali um pouquinho, tinha bastante 

laçadores. Sobre nosso campeonato municipal que está saindo aí, parabenizar os organizadores 

novamente e dizer que foi acordado quando o meu piá chegou em casa secretário, que fizeram jogo 

amistoso das crianças, influenciando muito e foram muito feliz com essa ideia e ele tinha sido destaque 

da rodada, acordou todo mundo quando chegou em casa de faceiro e acho sim que deveria daqui a 

pouco, de repente tu já tem no teu pensamento, estudar uma possibilidade de uma escolinha ali no 

ginásio, onde de repente poderia se contratar um professor de educação física, a gente sabe que teus 

afazeres são bastante, mas daqui a pouco contratar um professor ou até alguma folga de algum 

professor e colocar ali alguns dias por semana, a gente sabe que também tem uma escolinha no clube, 

mas sabemos que tem muitas crianças que não conseguem pagar uma mensalidade, além de ser bem 

pouquinho acho que seria bem interessante, de repente já tem essa idade, mas de pensar com carinho 

aí para logo colocar em prática. Também não ia comentar, mas já que os vereadores falaram aí da 

APAE, situação preocupante né Vereador alemão, que a gente se encontrou, eu sou sincero em dizer 

que nunca tinha participado de uma reunião da APAE, aonde foi a primeira que eu participei, a 

funcionaria Mayara me convidou, pedindo que a gente fosse e deu certo que era na segunda-feira que 

a gente não tinha Sessão aqui na Câmara e eu pude me fazer presente, mas quando começou a reunião 

eu estava daquele jeito, não sabia se corria ou se ficava, situação muito feia da gente vê numa reunião, 

uma entidade tão importante no nosso município e está com uma desarmonia tão grande entre os 

funcionários né Vereador, a gente sabe dos problemas particulares que tem a Heleninha, mas eu acho 

que se tem um ponto que ela não consegue, tinha que fazer que nem a Maria de Lourdes, ela também 

tinha problema para correr atrás de cirurgias das suas filhas e teve que abrir mão para escolher 

correr atrás de suas filhas e não manter mais na frente da APAE, eu acho que então é um ponto de 

daqui a pouco a pessoa pensar e ver o que que é mais importante, não sei, de repente pode ser que 

ela já pensou e não tem ninguém que queira tocar a APAE, na frente ali de Presidente, mas deixo aqui 

esta alternativa para ela pensar. Sobre os comentários é uma coisa que já morreu na cidade, nem vou 

comentar, foi uma baita desgraça por parte dela, que como disse o vereador, foi uma calunia muito 

bem grande, mas isso já morreu e barco para frente, como disse o vereador lá na reunião, eu sou 

parceiro e sempre fui e vou continuar sendo. Também tivemos essa grande perda no município, dona 

Carmem sempre rindo quando a gente chegava na prefeitura, trabalhou muitos anos ali dentro 

fazendo cafezinho e limpeza, grandes amigos da gente aí, seu Eduardo e é uma grande perda para o 

município com certeza também deixo meu fraterno abraço a todos familiares por essa perda. É 

inadmissível concordo com os vereadores que aqui falaram sobre a caçamba, eu acho que era pelo 

menos para ter fechado o vidro daquela caçamba, também acho que é um erro da administração; 
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questão da carregadeira é um problema desde a época do falecido Rui, carregadeira conseguida pela 

Emenda do PMDB, em seis meses conseguiram findar com o motor, mas já faz mais de mês que está 

em Porto Alegre para se arrumado, acho que vai findar essa novela, que isso para mim já é uma 

novela, quando deve ter dado uns três anos do seu Rui agora mais uns dois anos aí, três anos, então 

tanto tempo assim é inadmissível; questão das patrolas que foram vendidas, todo mundo, ninguém 

mais é criança, todo mundo sabe que as patrolas praticamente foram vendidas pelo preço do ferro 

acredito eu, porque tinha patrola que não tem mais como, é só para tirar peças, esse desleixo vem de 

todas as administrações, acredito eu, que passaram, porque eu tive que desenterrar as patrolas, estava 

enterradas as patrolas e tenho foto para comprovar que não é mentira, administração passada foi 

enterrada, estava enterrada no pátio dos fundos e sei que os colegas sabem, isso é inadmissível, nós 

tivemos que desenterrar com a retro para poder tirar as patrolas do aterro que foi feito nos fundos da 

prefeitura e não era a administração que está hoje, então esse descaso, dizendo isso não estou 

defendendo que a caçamba está lá com vidro aberto, não estou em hipótese alguma, mas dizer que 

isso vem acontecendo há tempo e muito cobrei e cobro e acho que tem que ser revisto, questão de ser 

arrumada a caçamba também foi feito licitação e não apareceu ninguém para participar e a gente 

sabe que aqui no Barão, infelizmente é triste ver isso, mas mecânica de carro pesado, veículos 

pesados, nós não temos aqui no Barão, até temos  pessoas aqui que trabalham mas não tem firma 

daqui a pouco para fazer um serviço na prefeitura, isso se tivesse acredito eu que teriam participado 

da licitação, a qual ia participar um só e podia botar o preço que quisesse, mas cobro todo dia do 

prefeito sobre a questão da caçamba até está sem jeito de tanto eu cobrar ele lá na Secretaria de 

obras, espero que logo ele tire essa caçamba e coloque para trabalhar porque como dizem os 

vereadores, é um dos melhores caminhões que tem dentro do município, incluindo pessoas 

particulares, tenho certeza que é o melhor caminhão." Nada mais havendo a tratar determinou 

encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia treze de maio 

de 2019 no mesmo horário e local. 

 

 

Sala de Sessões, 06 de maio de 2019. 
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