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

Legislativa, realizou-se a décima quinta 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 

14/19, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após passou 

à leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. GP n° 80/2019 convite para a 

24° festa do agricultor. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À 

PREFEITURA: Of. nº 015/19 encaminhando proposições aprovadas em sessão ordinária do dia 13 

de maio 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 NERCIO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Queria aqui só fazer um comentário a respeito do último dia 13 desse mês aonde 

representei o presidente desta Casa numa reunião com o pessoal da Copelmi lá e o pessoal da Acverc 

onde a gente levou uma Moção de Apoio a um projeto de mineração que eles estão querendo instalar 

aqui na região, que é o mina Guaíba, eu acho que quase ninguém tem conhecimento, da nossa turma 

que como eu disse na reunião lá a respeito, mas me chamou bastante atenção pelo retorno que ele vai 

trazer para o Estado, são 200 milhões de ICMS que vai dar por ano, são 5.600 empregos na nossa 

região e o problema que eles andam enfrentando, acho que tem alguma região que está com 

represália, umas falando do meio ambiente e pelo que eles dizem a gente sabe que não é só nessa 

situação que o meio ambiente é prejudicado e a tigrada usa um meio ambiente como desculpa, então 

acho que tem alguns interesses políticos nesse projeto, pelo que se vê, eu não tenho conhecimento 

aonde que eles fizeram um convite que eu acho que é de extrema importância os vereadores desta 

Casa e da região para agora no próximo dia 24 tem uma reunião almoço, a princípio seria na fazenda 

deles aqui em Faxinal, mas parece que agora foi passada para um Clube em Arroio dos Ratos, 

gostaria então Presidente de me fazer presente de repente lá, eu acho que o máximo de vereadores 

que pudesse ir, aonde que eles vão apresentar um pouco desse projeto até para os vereadores da 

região tomarem conhecimento da situação e da importância do projeto para região, acho que então 

é de extrema importância que a gente vá em massa lá participar para tomar conhecimento da situação. 

Também não poderia deixar de deixar meus pesares aqui em nome Dalvana, a toda a tua família pela 

perda da tua bisa, dona Nena, leva os meus pesares no seu Sérgio lá e já meus pedido desculpa 

também, tu sabe que eu não estava nesse dia no município e não consegui chegar a tempo, quero 

deixar um pedido de ofício de pesar para fazer entrega depois para ti e passa para o seu Sérgio. 

Também agora no próximo dia 29 a gente tem uma reunião então na secretaria da educação para se 

tratar o assunto do colégio, está uma polêmica muito grande, pelo que eu vejo nas redes sociais, eu 

não entro nesses papos de rede social porque daqui a pouco vou ser mal entendido e eu acho que a 

população que se informar sabe do empenho dos vereadores, já não é de hoje, em defesa do colégio e 

em busca de verbas, a gente conseguiu essa verba viesse, agora parece que não se sabe ainda se foi 

cortada ou não foi cortada, a princípio os colégios que não tinha sido começado o trabalho ia ser 

cortado e esse a gente está indo lá para tomar o conhecimento, então dia 29 também, Presidente, se 

puder me fazer presente queria estar presente lá junto e agora no próximo domingo também não posso 
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deixar de falar na festa do agricultor que é o vigésimo sétimo ano do nosso município, que estão 

fazendo a festa do agricultor, acho que é de extrema importância todo mundo se fazer presente, é um 

orgulho para nós agricultores, que nosso município tem 88% que é agrícola, então deixo o convite a 

todo o pessoal baronense também especial da região pode se fazer presente nessa festa." Usou a 

Tribuna o VEREADOR TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 

se faziam presentes. "Queria primeiramente falar sobre sábado, tivemos a convenção do partido 

progressista, que hoje é o nome é só progressistas, aonde tivemos um novo presidente, que é o Marcos 

que está aí presente e o Severino ficou de vice-presidente e o Giovani também de vice-presidente. 

Também quero aproveitar parabenizar Marcos novamente por estar assumindo a frente, estar à frente 

desse partido que é tão grandioso e tão valorizado no nosso município e agradeço novamente também 

o Severino por ter tocado esse partido por vários anos como presidente e fez um grande trabalho em 

número de filiados, sempre manteve dois ou três vereadores aqui nessa Casa Legislativa, é um partido 

de grande porte no nosso município que valoriza sempre o progresso e as pessoas. Também a gente 

viu no final de semana passada que a Secretaria de obras deu uma hora trabalhada, conseguiu 

patrolar várias estradas que o pessoal estava clamando por isso, mas ainda está faltando o cascalho, 

questão do material tem certas regiões, certos locais que não adianta só patrolar se não colocar um 

cascalhozinho ali, vem uma chuva, passam os veículos e a estrada já continua horrível, até eu e o 

vereador Mateus fizemos um pedido de indicação que abrisse um bueiro ali perto do Márcio Marcuci, 

que vai para o lado aonde eu moro, no Mato da Justa que há mais ou menos uns 10 dias atrás naquela 

sexta-feira que deu aquela chuva que  foi uma chuva bem intensa, bem torrencial, e cruzou bastante 

água por cima, ali já é um problema de anos só que agora aquele bueiro que tem, que é um ladrão 

que fica bem no baixo ali, está praticamente entupido, tive hoje dando uma olhada para conferir, 

aonde acumula mais água ainda no meio da estrada, então fica aí o pedido depois nós comentamos 

mais na hora da votação. Também há dois meses atrás estive fazendo um pedido verbal aqui ao 

coordenador da saúde, o Derli, que ele tomasse uma providência em relação ao posto de saúde, tem 

bastante reclamação, agora chegando o inverno o pessoal tem que ficar naquela área que ficou um 

pouco pequena para abrigar as pessoas e  abre só 7:30 da manhã e agora ele conseguiu ali com 

atendente ali, não sei o nome de quem trabalha ali, mas conseguiu que ela abrisse as 7 horas para o 

pessoal entrar para dentro ali e conseguir aguardar até a hora de pegar as fichas, meia hora a menos 

que tem que ficar na rua ali pegando frio durante a manhã, então acho que a gente tem que cobrar, 

criticar, mas acho que isso aí também a gente tem que elogiar quando dá uma melhorada, não digo 

que foi um absurdo, mas já é alguma coisa, acho que o Derli é um cara que trabalhou vários anos na 

parte da Saúde, acredito que vai fazer um bom trabalho nesse sentido. Também deixo o convite a todos 

os agricultores para nossa festa do agricultor, todos os munícipes, vamos torcer que dê um dia de sol, 

um dia agradável para nossa festa, são três dias de festas, dá para atender todos os gostos e públicos, 

fica o convite a todos para participar da nossa festa do agricultor e de emancipação do município." 

O VEREADOR ILO, abriu mão da palavra. 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 

primeiro lugar aqui gostaria de parabenizar o secretário Garigan por mais uma excelentíssima 

rodada do campeonato onde a gente, graças a Deus, estou podendo participar mais nesse ano e a 

gente está vendo que está sendo uma reunião que eu jamais esperava tantas pessoas presentes, então 

se Deus quiser a final está chegando e com certeza vai ter o público que tinha, tendo igual já está 

mais do que bom, então a gente vai divulgando e convidando o pessoal para vir assistir porque está 

dando uma excelente rodada. Também parabenizo o Nanato que é do Município de São Jerônimo, 

mas também fez um campeonatinho lá, ontem que eu pude participar um pouquinho, mas os atletas 

que estavam nas finais são quase todos do Barão, então parabenizo os times que que conseguiram a 

se classificar e chegar nas finais e também a todos que participaram. Gostaria de agradecer a 

presença da corte de Mariana onde tiveram presente no município, onde vieram divulgar o baile, 
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infelizmente é no mesmo dia que nós temos baile também aqui, que é no dia 25 agora, eles lá é da 

escolha da Soberana que vai ser feito esse baile, mas agradeço a presença das soberanas de 2019 e a 

gente conversou bastante, até mesmo entramos num assunto que pensei bastante, em arrecadação, a 

pessoa que estava com as soberanas é fiscal de Mariana, não me recordo o nome que eu sou péssimo 

nisso, então a gente estava conversando e ela falou que lá eles criaram outra forma de fiscalização, 

que eu até vou talvez até visitar a prefeitura lá para saber direitinho, onde se teve um grande retorno 

de arrecadação, parece que não pode, mas foi muito grande, mas é sobre a fiscalização, então a gente 

talvez possa tirar a se informar, saber qual que é a forma, que com certeza a gente vai ter um retorno, 

pelo que ela falou não vai ser pequeno porque o que a gente perde de arrecadação é fora do normal, 

não sei dizer em quantidade, mas é grande a porcentagem que dá, então uma hora até vou ir lá falar 

com ela mais diretamente nesse assunto para saber qual as formas da gente melhorar essa parte. 

Também parabenizo pessoal da prefeitura, da obras pelo trabalho que fizeram em dois ou três dias, 

tenho certeza que teve alguma pessoa que teve diálogo com os operadores onde foi desenvolvido um 

trabalho que deveria de ter a mais tempo, mas eu estou sempre falando que tem que ter diálogo para 

que o trabalho possa render, então eu acho que acharam o caminho certo e se Deus quiser 

continuando isso aí a gente não vai ter mais reclamações de estradas, pode ter mas não tanta, que 

isso aí a gente sabe que é difícil. Também deixo meus votos de pesar à família da Dona Nena, também 

não pude participar do velório, a gente sabe que era uma das pessoas mais velhas que tinha no 

município, até são meus parentes o pessoal, então com certeza foi uma grande perca." Usou a Tribuna 

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

faziam presentes. "Saúdo aqui o nosso novo presidente do progressistas aqui em Barão do Triunfo, 

Marcos Garcia, também aproveito e saúdo o que hoje é vice-presidente por muitos anos empenhou 

muito bem a função de Presidente, seu Severino Lehmen, onde quero aqui aproveitar e agradecer a 

presença de todos que prestigiaram nossa convenção, a gente sabe hoje como a política em todos os 

níveis anda desacreditada e mesmo assim várias pessoas se dispuseram a vir aqui acompanhar essa 

importante atividade que todo partido tem que fazer e nós fizemos uma mexida, uma oxigenação no 

partido, sempre valorizando o trabalho muito bem feito, com muita dedicação do nosso Presidente 

Severino; te desejo Marcos toda sorte do mundo e sabe que pode contar com esse parceiro para o que 

for necessário. Nesse dia também tive grande alegria de, entre outras fichas de pessoas que se 

filiaram, abonei a ficha do meu pai, como já me manifestei em algumas redes sociais, a pessoa com 

quem eu comecei a gostar de política, de boa política, com quem eu me espelho para não pensar só 

no próprio umbigo, mas pensar no coletivo, fico muito agradecido sempre a Deus pela família que 

tenho. Também quero aproveitar aqui para  parabenizar o Marcos, o Toni e o Dioninha pelo 

empreendedorismo que tiveram de trazer o show do Mixaria, a gente sabe da dificuldade que teve no 

outro final de semana que choveu e com certeza um dos melhores shows que já tivemos aqui em Barão 

do Triunfo onde quem estava presente viu como ainda é possível fazer humor sem pegar pesado, onde 

a gente se diverte do começo ao fim e o cara não fala um palavrão; meus parabéns Marcos e transmiti 

esses votos  de parabéns até seus pares.  Desejar também pesar à família da Dalvana, da Sindia, do 

seu Hélio, do seu Sérgio, enfim toda família pelo falecimento da Dona Nena, eu acho que vocês foram 

muito felizes Dalvana por ter a bisavó, eu hoje não tenho mais nenhuma avó, não conheci meus avôs 

e vocês tiveram o privilégio de ter uma bisavó por muitos anos e sei que no seu caso tem teus dois 

avôs, duas avós, acho que nisso tua família é muito feliz. Como foi comentado aqui a questão da 

escola, na semana passada teve tanta repercussão a questão dos vídeos que mostram a realidade da 

escola, não era exagero nem exagerando a situação porque era  a realidade, está chovendo dentro da 

escola e como bem disse o vereador Nercio, todos vereadores aqui se preocupam muito com a 

situação, inclusive hoje eu estive ali levando umas doações,  agora escola montou um brechó que é 

bom comentar, para arrecadar fundos , estive levando algumas doações de algumas roupas da minha 

família e conversando com a professora Tanise, fiquei feliz com um comentário que ela fez, onde ela 

quando foi conversar com os alunos ela comentou que a luta pela melhora da escola, para reforma 
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da escola, é um movimento apartidário e todos os vereadores de todos os partidos estão envolvidos 

nessa luta, nessa busca de recursos; veio R$150.000,00  infelizmente está nessa situação de ser 

devolvido, mas existe a necessidade de nós lutarmos que nessa reforma seja colocada a parte elétrica, 

pois bem imaginem, vai ser retirado o teto da escola, no que tirar o teto, vai ser tirado os fios aí vai 

ter um teto novo e não vai ter fio, não vai ter luz na escola, o Estado é obrigado juntamente com a 

reforma do telhado, fazer a reforma elétrica porque senão vai ter a escola com o telhado novo e sem 

luz, mas quero aqui compartilhar essa felicidade que eu tive de ouvir de uma das professoras ali, que 

já foi diretora, o reconhecimento do trabalho dos vereadores e percebendo que o trabalho dessa Casa 

é apartidário, é todos os partidos trabalham pelo melhor do seu município, de uma forma ou de outra 

buscando suas forças políticas para fazer essa reforma que é tão necessária." Em seguida, passou-se 

à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas as seguintes proposições, projeto 

de lei e diárias: INDICAÇÃO Nº 016/19 DOS VEREADORES MSTEUS E TIAGO que seja 

estudada a possibilidade de instalação de mais um hidrômetro na praça para servir aos banheiros 

públicos. JUSTIFICATIVA: Haja vista que em dias de festa o uso de banheiros e mais as feirantes a 

vazão de água se torna insuficiente para suprir esse uso. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 030/19 

DA VEREADORA LUCIANE que seja providenciado desentupimento de bueiro em frente a 

propriedade de Rodrigo Fallavena na localidade Linha Dona Amália. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 

Nº 031/19 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que seja realizada a manutenção no bueiro na 

entrada da Linha Mato da Justa próximo à casa de Marcio. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 032/19 

DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que seja realizada reconstrução de bueiro no acesso à 

residência da senhora Vanda, mãe do senhor Carlito na Serra do Herval. Justificativa: Pede-se a maior 

urgência possível pois a mesma sofre com problemas de saúde. PROJETO DE LEI Nº 

009/19 Autoriza o Poder Executivo a realizar a despesa que indica, destinada ao evento “Festa do 

Agricultor” e dá outras providências. DIÁRIA DO VEREADOR NERCIO Ida na Copelmi, dia 13 

de maio. DIÁRIA DO VEREADOR RODRIGO Ida na Posse do delegado de Polícia, dia 17 de 

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

NERCIO, Líder do PTB, saudou novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. 
"Então não posso deixar de fazer o convite para o pessoal do esporte participar da final do 

campeonato que vai ser no primeiro final de junho, por esse fim de semana a gente ter a festa do fumo 

então  vai ser dia primeiro, então deixar um convite a todos e pedir minhas desculpas porque até hoje 

só pude participar de uma rodada, sábado eu estava pronto para vir na rodada e acabou chegando 

visita e não pude trazer junto no campeonato, acabei não vindo mas na final se Deus quiser quero 

participar, mas fiquei sabendo que sábado por ser a semifinal daqui a pouco podia não ter muita 

gente, porque são poucos  times, mas soube que estava lotadíssima, então parabéns pelo sucesso e 

que siga em frente nessa pasta fazendo seu serviço com competência. Também não posso deixar de 

parabenizar então o ex-vereador Marcos por estar assumindo a frente do PP, um partido 

tradicionalista dentro do nosso município, te desejo sucesso então nessa nova jornada aí Marcos. 

Também não posso deixar de falar a respeito dos patrolamento nas estradas, que a gente critica e 

cobra, vejo agora nesses últimos dias de estiagem uma movimentação boa fazendo as estradas, só não 

vejo o cascalho que eu acho que tem lugares que é obrigado a botar o material, mas pelo que eu vi 

estão se movimentando neste sentido, também vejo muitos comentários na rua, infelizmente não me 

pronuncio nesses comentários, vejo os comentários com razão, críticas construtivas, mas vejo ataques 

pessoais também ao nosso prefeito e eu acho que os ataques pessoais a gente tem que deixar de lado, 

vamos trabalhar em interesse do nosso município, tentar com a parceria a gente desenvolver nosso 

município que se encontra numa situação complicada, então os ataques pessoais vamos deixar, fazer 

pessoalmente e não fugir do nosso interesse que é sim o nosso município." Usou a palavra o 

VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou novamente quem não estava presente em sua primeira 

saudação. "Quero só fazer um comentário a respeito da questão dessa reunião com um servidor que 

esteve aqui hoje, uma situação que eu já venho percebido há vários dias, onde muitas vezes tem sido 
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gerados muito ataques, muitas críticas aos funcionários públicos do município, eu sou um que 

reconheço que nós temos ótimos funcionários e temos péssimos funcionários do município e acho que 

cabe ao gestor saber identificar quem são os bons funcionários e os maus funcionários e infelizmente 

isso não está acontecendo hoje, vejamos o caso dos patrolamentos que foram feitos no final de semana, 

eu parabenizo pelo serviço e vejo que foi feito um bom serviço porque os funcionários foram 

valorizados, os que estavam trabalhando naquele momento fizeram um bom serviço, alguns locais não 

puderam ser feitos os trabalhos ideais, como por exemplo alguns pontos, mas outros locais como na 

Linha Francisca ali, eu  estava na chácara do meu pai no sábado e vi que estava se esforçando e 

fazendo um bom trabalho; deixo novamente esse alerta ao Executivo para ao invés de algumas pessoas 

tentarem justificar os erros que acontecem na administração botando culpa nos funcionários que 

enxerguem onde  estão os erros porque não é certo isso, o que é feito, fazendo críticas, espalhando 

histórias nos comércios da cidade, nas ruas da cidade, colocando culpa em funcionários, neste final 

de semana mesmo esse funcionário que esteve aqui foi alvo de uma crítica num bar na cidade, eu 

estava no momento e desmenti a história na mesma hora porque conheço a história e fui um que 

incentivei ele vir aqui hoje porque muitas vezes a gente não fica sabendo de tudo que acontece, eu sou 

funcionário da Prefeitura e muitas coisas não fico sabendo dessa discriminação que está acontecendo 

nessa administração e são vários casos, eu sou funcionário municipal e sim enfrento discriminação 

por ser adversário político da gestão atual, mas desculpa o palavreado, o lombo é largo, pode bater 

a vontade nessa parte, não é isso que vai me abater." Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder 

do PSDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
"Primeiramente então a gente conseguiu marcar essa reunião junto à secretaria de educação para 

novamente encaminhar e tentar com urgência uma solução sobre a obra do nosso Colégio JJ, no qual 

já ganhou a repercussão a nível bem elevado esse problema de telhado, das goteiras, enfim de 

infraestrutura que já vem há anos se deteriorando e cada vez até colocando em risco, pode-se dizer 

assim Presidente, a vida e o trabalho dos professores e também dos alunos porque dia de chuva não 

tem condições nem de entrar dentro da escola, mas no qual a gente já vem a tempo já peleando e 

vamos ver o que que o nosso secretário lá vai nos dizer, eu sei, eu tenho acompanhado o trabalho 

dele,  já conseguiu resolver problemas de várias escolas e tomara que não seja diferente nesse caso, 

eu sei que essa semana passada até a RBS entrou em contato com o JJ, parece que essa semana eles 

estão indo gravar uma matéria a respeito, pelo que eu fiquei sabendo, então a situação a gente sabe 

que é grave, mas vamos continuar trabalhando e lutando para tentar solucionar esse problema. 

Também acho muito importante essa reunião almoço junto com o pessoal da Copelmi, o vereador da 

Maré, de São Jerônimo, também entrou em contato comigo pedindo que fizesse uma força junto à 

Câmara, junto ao Executivo para que a gente participasse, no qual iria ser na fazenda aqui no Faxinal, 

mas pelo número expressivo talvez de vereadores e prefeitos e de pessoas envolvidas, vai ser então lá 

na Sociedade Última Hora em São Jerônimo, é um investimento que está sendo feito no Estado e com 

certeza vai gerar muito retorno além  dos empregos para nossa região carbonífera que vem há muito 

tempo sendo, muitas vezes, deixada de lado pelas gestões que passaram e até pelas próprias empresas 

que não têm muito incentivo a investir nessa região, acabam muitas vezes sendo atraídos para regiões 

da Serra onde há atrativos, viabilizam mais os investimentos. Também sobre o patrolamentos das 

estradas, eu acho que a situação estava bem precária, a gente viu uma movimentação maior de 

patrolamento, de máquinas, durante a semana, mas tomara Presidente, tomara que não seja só em 

função da festa porque a festa é uma vez por ano, então se a gente vai ver a movimentação de 

patrolamento de estradas, de bueiros, uma vez por ano a gente está lascado, a gente precisa de um 

trabalho desses feitos de forma contínua, durante o ano inteiro pela nossa prefeitura e até a gente 

sabe que tem funcionários esforçados, tem uns que não são tanto, mas eu acho que eles quando estão 

trabalhando, eu não vou te fazer nem questão de parabenizar porque nem o executivo e nem o 

funcionalismo está fazendo mais que a obrigação, mais que o salário que eles estão recebendo para 

prestar esse serviço à população então tomara que o Executivo foque mais nessa questão das estradas, 
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da infraestrutura do nosso município que realmente nos últimos dias está bastante desleixado, a gente 

sabe que tem o problema das chuvas, mas a gente vem sempre cobrando para deixar o troço em dia 

para nós chegar no inverno, na época das chuvas, essa situação se deteriorar, desculpa a demora e o 

prolongamento." 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 o 

Marcos por duas vezes, por estar na frente desse partido e Presidente e você, ao Toni e o Dioninha 

pelo evento lá, um ótimo evento, a gente vê que foi para toda idade, todo mundo riu e se divertiu com 

respeito. Também quero deixar meus sentimentos de pêsames à família da Dona Nena, uma perca de 

uma senhora de quase 100 anos que teve sempre junto com a família. Também acho que é muito 

importante o convite da reunião para a reforma do telhado do JJ, a dificuldade a gente vê das 

professoras falar em certos dias, até mais de vinte baldes aparando uma goteira, onde a gente vê 

também o risco porque se a gente vai num galpão onde está chovendo em cima da madeira, sabe que 

em um ano ou dois no máximo o telhado está no chão aonde quem sabe qual é a situação desse 

madeiramento então. Também acho que a importância da reunião da ACVERC que a gente faz parte 

da região carbonífera e quanto às estradas patroladas, como estava conversando, se espera que não 

seja uma febrezinha porque isso aí não é só questão de festa, tem muita estrada, eles fizeram mas a 

gente sabe que a primeira chuva isso aí vai estar só em buraco de novo; hoje a gente viu um começo 

de um trabalho tem que ser feito que é o desentupimento de bueiros, como a colega Luciane colocou 

o pedido ali, a gente viu ali passando a chácara do falecido Telo na produção, estava lá abrindo 

bueiro logo abaixo ali em frente o Pilão também é bueiro entupido, eu acho que nos dois mandados 

do Luiz Raul foi feito muito bueiro, acredito eu que tem regiões que 30% ninguém sabe onde é o bueiro 

porque já está entupido há anos e também acho que temos que deixar o convite da festa agricultor, 

espero que o tempo ajude, que não chova, as estradas ficaram  boas, mas chovendo vai diminuir o 

pessoal, as associações estão todas empolgadas pedindo até caminhão para participar do desfile, 

então espero que dê um dia bom para todos se divertirem." Usou a palavra o VEREADOR ILO, 

Líder do MDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
"Em primeiro lugar quero dar os parabéns ao Vereador Tiago e Mateus, o Ex-vereador Marcos e 

Severino pela conversão que tiveram aqui nesta Casa no sábado, a gente sabe que faz parte da nosso 

roteiro político, sei que tava muito bom, um grande número, desejo todo sucesso do mundo para ti 

Marcos, está em boas mãos teu partido e com certeza você é uma pessoa de equilíbrio, já passou por 

essa casa e sabe como é que tem um manejo político e todos progressistas estão de parabéns pela 

convenção. Quero deixar aqui também meus pêsames em nome da Dalvana pela sua bisavó, pessoa 

que conheço há muitos e muitos anos, então deixo meus pesares a você, ao Seu Hélio e Seu Sérgio e 

demais pessoas, pessoa grande nome mas foi chamada por Deus e nós temos que aceitar. Conforme 

falaram os colegas vereadores aqui, pela movimentação das redes sociais, quero dizer aos colegas o 

que eu fiz não me arrependo, a movimentação que deu na Sessão passada, quem tirou as fotos das 

máquinas abandonadas fui eu, tirei lá no fim da linha, no Jorginho, bem próximo da estrada do fumo 

e no Álvaro, tirei as fotos, foram passadas no telão, passei para o grupo da Câmara de Vereadores e 

acho que valeu a pena, quem passou para frente não foi eu,  mas eu agradeço a pessoa que colocou 

nas redes sociais onde foi bastante debatido, eu também curtir alguma coisa nas redes sociais, valeu 

a pena e quem ganhou foi o povo, a gente viu a cobrança que deu na estrada; estrada abandonada e 

atirada, cobrando do prefeito e vereadores até atingindo os vereadores também, mas eu não me sinto 

ofendido por isto, a população ganhou e hoje a gente viu em três dias o número de estrada que foram 

patroladas; se tivesse uma vez por mês esse mutirão que foi feito nesses dias com certeza não tinha 

estrada tão abandonada como tiveram, eu acho que valeu a pena sim, não tenho nada a cobrar de 

funcionário, nosso responsável que temos que cobrar e eu tenho cobrado muito é do nosso gestor, 

nosso prefeito, o compromisso é dele não é de funcionário e não fez mais nada que é obrigação dele, 

patrolar no sábado e fim de semana nestas horas de urgência tem que fazer, não é só na época da 

festa do agricultor, tem que fazer pelo menos uma vez por mês, a população não paga tão caro se 
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fosse feito isso, a gente sabe que os caminhoneiro e demais pagam na pele, anos atrás ninguém 

desviava de seu itinerário,  o meu é 100% Sertão Santana e outros colegas também vão à Sertão 

Santana, onde trafegam com transporte de fumo, mas não estou culpando só Barão do Triunfo, Arroio 

dos Ratos deve bastante nessa parte também, então quero dizer que de minha parte não retiro o que 

eu coloquei, não me arrependo pelas fotos que tirei e coloquei nesse telão, que quem ganhou foi a 

comunidade, espero que o nosso prefeito tome mais providência  e olhe para nossas estradas com 

mais bons olhos, não só esse mutirão, mas valeu a pena, em 3 dias nos temos quase todas geral pronta; 

pronta não mas foi feito um mutirão que valeu a pena, bem como eu cobrava de outros prefeitos que 

não eram do meu partido, tenho o direito de cobrar do meu partido, meu Prefeito que eu ajudei a 

eleger, não vou cruzar as mãos e nem tapar o sol com peneira, está aqui o Severino e o Marcos que 

era vereador na minha época e eu muita cobrava do Ex-Prefeito de Odone, do finado Rui e não me 

arrependo,  tenho todo direito de cobrar do meu Prefeito também e vou cobrar e tomara que termine 

por aí e quando tiver as coisa errada eu vou cobrar também e não vai terminar por isso, não é porque 

sou vereador de situação que eu vou passar a mão por cima, isso eu prometi na minha campanha e 

vou manter." Usou a palavra a VEREADORA LUCIANE, Líder do PSD, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Gostaria de parabenizar o Severino 

que presidiu muitos anos o PP e agora parabenizar o Ex-Vereador Marcos que vai estar à frente do 

PP por esses próximos anos, sei que não é uma batalha tão fácil agora porque são feitas muitas 

exigências dos partidos, mas eu tenho certeza que com a competência vai fazer um belo trabalho, 

parabéns. Também gostaria de agradecer o convite que foi enviado para nossa Casa, da festa do 

agricultor, que sempre há tempo de melhorar porque ano passado não foi enviado para nós dessa 

maneira e agradeço mesmo como foi tudo determinado os horários, os locais e tudo porque eu acho 

que essa Câmara tem que ser tratada com respeito de maneira protocolar, como foi feita essa vez." 

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

presente na abertura da Sessão. "Primeiramente vereadores, reunião da ACVERC dia 24 quem 

confirmou foi o Ilo, Nercio e o Ferrugem, quem mais vai? Reunião da educação, Nércio, Luciane, 

Diogo, Mateus e Ilo.  Aproveitando já que temos falando na educação, também vários comentários 

em redes sociais, eu acho que aqui todos sabem o tanto que nós já corremos, desde a outra Legislatura, 

sobre essa questão da obra, então a gente vê pessoas que estão indignada com a política, muitas vezes 

colocando que os vereadores não se manifestam, eu não quis me manifestar, acho que na rede social 

não vai mudar nós se manifestar, a gente já vem se manifestando desde aquela outra Legislatura, 

como continuamos aqui, o qual nós até paramos porque achamos que ia se resolver no final do ano 

passado quando deram pela primeira vez uma resposta e vieram mexer no colégio e gravaram a placa 

e foram embora, mas a gente sempre correu atrás e vou dizer sinceramente, eu já estava preparado 

para ir nos bombeiros, para trancar a escola de funcionar e se não adiantasse nos bombeiros eu ia 

no Ministério Público para tentar trancar a escola, porque depois que acontecer uma cagada bem 

grande não adianta mais correr atrás das autoridades para trancar, eu quero que estude, mas não 

quero que ninguém morra embaixo, que aquilo ali a gente sabe que não é de hoje que está prestes a 

cair, agora eu vi no vídeo que até o forro já caiu um bom bocado, então significa que a situação está 

muito mais grave que o ano passado quando o forro ainda estava tranquilo, então vou esperar essa 

reunião com o secretário e dependendo do que ele dizer, a gente tem que dar uma chance também 

dele, como o Diogo disse várias vezes já resolveu em outras cidades, daqui a pouco ele consegue dar 

notícia e vendo a real situação de dar uma notícia para nós para começar logo essa obra, senão eu 

acho que nós temos que ir procurar a lei porque a gente não pode deixar acontecer; eu até achei que 

eles não estavam usando o corredor para ir para sala mas é ali que é o trajeto deles, então é bem 

preocupante. Também parabenizar o vereador Marcos agora que está à frente do Progressistas, 

Severino acho que fez um ótimo mandato no tempo que passou aí, a gente sabe que tiveram grande 

êxito os progressistas e tenho certeza Marcos por te conhecer e porque errar é modo de dizer, que a 

gente sempre quer acertar o voto, que o acertar quer dizer eleger o vereador que a gente vota e o 
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prefeito que a gente vota e eu a primeira eleição que eu votei tu sabe que foi em ti, naquela situação 

tu estava  no PMDB e tenho certeza e sei tua força de luta de política e com certeza tu também vai 

desempenhar um ótimo trabalho à frente do Progressistas, então deixar meus parabéns a ti, que 

consiga tocar bem esse partido. Também foi falado aqui na Secretaria de obras, em parabenizar; eu 

quero dizer para vocês que os culpados muitas vezes sai aqui dessa Casa também, porque eu como 

operador, vocês não vão achar que eu acho bom quando vocês vão na Tribuna batendo nos 

funcionários, que vários batem aqui, porque escutam só um lado da moeda, a gente para falar a gente 

tem que escutar os dois lados da moeda, semana passada infelizmente o vereador, acho que de repente, 

tenho certeza que não era isso que queria dizer, mas falou que tinha que achar o cupim de ferro 

daquela secretaria, como é que agora as máquinas trabalharam como foi dito e não quebrou nenhuma, 

e uma máquina quebra, vocês que têm caminhão a maioria aqui, não quebra do nada o caminhão? 

Vocês acham que está bem bom daqui a pouquinho quebrou, falta um pouco de manutenção, bastante 

falta concordo, e não foi melhorado nada, não tem horas extras,  simplesmente os funcionários 

também dão o braço para o município porque sabe que eles recebem do município e eles só se 

esforçaram um pouco porque sabem que a situação de vários dias de chuva, não foi em Barão do 

Triunfo que ocasionou de findar as estradas gerais todas, foi em todos os municípios e eles todos se 

esforçaram um pouquinho a mais e conseguiram na geral dar esse êxito aí, não tem o cascalho ainda, 

temos só com uma máquina funcionando de retroescavadeira e é a que está desentupindo bueiro, 

então quero dizer para vocês nas redes sociais o cara vê cada coisa incrível porque a mesma pessoa 

que fala no comentário da rede social que a prefeitura colocou arrumando as estradas depois da 

chuva, que não é mais que obrigação porque não sei o quê, porque está perto das eleições, entra numa 

postagem igual a de Barão, que é de Mariana que colocou a mesma coisa, dando os parabéns aí, me 

desculpe porque que essas pessoas não se mudam do Barão, se não gosta da cidade, se não gosta do 

prefeito, faça que nem o vereador, acho que foi o Nercio que falou, vai discutir com o prefeito, bate 

no que está como prefeito, mas não botar em redes sociais, cada um tem que dar um pouquinho do 

braço e no momento desse que choveu quinze dias, daqui a pouquinho nós vamos está colocando na 

cruz o São Pedro também, então eu acho que as pessoas, e sei que isso não vem dos partidos, sei que 

muitos comentários que é político, que sai nas redes sociais, mas tenho certeza que não vem de 

nenhuma frente, de algum partido de oposição ou de situação, muitas vezes essas pessoas que colocam 

essas coisas em redes sociais não colocam que estão querendo trancar o combustível porque não 

ganharam aumento quando subiu a gasolina, não colocam que quando baixou a gasolina não 

baixaram nenhum centavo, isso também é inadmissível, então muitas vezes vamos olhar para o 

umbigo, estava ruins das estrada e continuam ruim, vocês não vão achar que está boa porque se 

chover vai voltar a nossa calamidade, não tem cascalho, infelizmente não tem cascalho, caçamba 

quebrada, máquina quebrada, só que vamos se puxar um pouco, até nós mesmo como vereadores ou 

senão pelo menos escutar as duas partes, é só o que eu digo, que nem disse o Vereador Mateus, tem 

funcionários muito bons e temos também cacos, só que tenho certeza que o funcionário que teve aqui 

hoje e muitos lugar, vocês todos aqui, já ouvimos falar mal dele e muitas vezes a gente ajudou a falar 

mal dele, como dele acontece com outro e com outro, que não quer citar nomes para não colocar o 

funcionário, então vamos sim cobrar do prefeito essas situações aí e quero sim parabenizar os 

patroleiros que fizeram um bom trabalho nessa semana. Também quero fazer parte do ofício pesares 

a toda família da Dona Nena, seu nome Dalvana, a gente seguido comentava sobre ela, minha esposa 

também tem a bisavó de cento e poucos anos lá, não sei até quando vai, mas ela já cruzou dos cenzão 

longe e a gente sabe que é uma grande perda para família e sorte tu que teve ela até agora, eu também 

não conheci nem vô meu não consegui conhecer, só minha vó, então a gente sabe como é importantes 

os idosos na família da gente. Convido a todos para festa, em especial até tenho uma reclamação à 

administração que no domingo colocaram aqui desfile de máquinas, estão esquecendo aqui que tem 

desfile da carroça também, parece que tem gremista que vai puxar a carroça esse ano, então 

esqueceram de colocar aqui, tomara que no próximo ano não seja nós quem puxa, então convidando 
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todos para nossa grande festa do agricultor." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a 

presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e sete de maio de 2019 

no mesmo horário e local. 

 

 

Sala de Sessões, 20 de maio de 2019. 
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