
 

 
 

 

 

ATA 016/19 

 

 

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

Casa Legislativa, realizou-se a décima sexta 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 

15/19, 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: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. nº 016/19 encaminhando 

proposições aprovadas em sessão ordinária do dia 20 de maio de 2019; Of. LEG n° 013 informando 

aprovação do Projeto de Lei n° 009/19. 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. "Aproveito aqui já para falar um pouquinho do nosso médico que 

está trabalhando na Serra, não sabe a alegria que trouxe para a gente, acho que para todos os 

vereadores e principalmente para a população lá da Serra do Herval, onde a gente sabe que só o 

atendimento no posto do centro, que tem uma demanda muito grande, então com o trabalho dele lá 

vai facilitar bastante, onde já vi vários elogios, não porque ele está aqui que eu estou falando, mas 

muitas pessoas já elogiaram seu trabalho, então a gente fica muito feliz, graças a Deus tem médico 

nos atendendo e a gente vê pela TV alguns lugares que alguns médicos se disponibilizaram a trabalhar 

e de repente não quiseram mais, então graças a Deus hoje a gente não tem esse problema, a gente tem 

um excelente profissional atuando para nós. Também agradeço a presença do Mateus que é gerente 

administrativo da nova empresa que ganhou a licitação e o jurídico, que estiveram aí, a gente estava 

também preocupado e hoje estiveram nos respondendo bastante perguntas que a gente teve a 

oportunidade de fazer para eles, onde com certeza a gente fica um pouco mais tranquilo até em saber 

que quase todos os médicos que estão atuando no município vão ficar quase todos, uns três ou quatro 

vão ficar, a gente pediu que se pudesse deixar mais alguns, não sei qual é a posição que saíram daqui 

para tomar, disseram que alguns não é fácil pelos valores, mas talvez conversando eles se entendam, 

então a gente deixa para eles também umas boas vindas, que a gente sabe que esse município nosso 

não é fácil pela distância de Porto Alegre, sempre vai ter dificuldade, a gente passou para eles, mas 

estão sabendo e são conhecedores desse trajeto, então a gente passou os problemas que hoje a gente 

passa, também elogiou os nossos médico, a empresa que a gente tinha, que não era ruim não, era de 

boa qualidade, espero que esse pessoal venha e nos dê um atendimento de igual para melhor aos que 

estavam atuando no nosso município. Também gostaria de deixar meus parabéns ao Vereador 

Rodrigo pelo seu aniversário, que tenha muita felicidade, que Deus ajude e que se concretize tudo que 

deseja na tua vida. Também da audiência pública, a gente teve agora hoje à tarde, aonde nos passaram 

umas metas, a gente está vendo que estão sendo alcançados os objetivos, está sendo baixado os gastos 

e arrecadação melhorando então a gente está vendo melhorias e também da audiência da Saúde, onde 

o secretário Danio nos passou umas informações que são muito importante para a gente ficar sabendo 

de alguns gastos, algumas quantidades de consultas e demais coisas que tem na despesa da Saúde. 

Gostaria de parabenizar o pessoal da organização da festa do agricultor que com certeza são várias 

pessoas que participam, parabenizar os agricultores, todas as associações que esse ano se dedicaram 
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para que se tenha uma festa da forma que teve, que a gente sabe que ultimamente está crescendo de 

novo devagar, antigamente se tinha uma festa grande, foi diminuindo, mas hoje graças a Deus a gente 

teve uma grande festa, um grande desfile, uma participação quase mais do que esperado dos nossos 

agricultores; parabenizar as associações que conseguiram chegar em primeiro, segundo e terceiro 

lugar e as outras também que participaram fazendo o possível, que a gente sabe que não é fácil, que 

nem a Solange gosta de falar, principalmente no teatro, mas a gente vai ali e tenta fazer o que pôde." 

Usou a Tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes, em especial Doutor Carlos que vem aqui conhecer nossa casa. 

"Ficamos felizes pela tua visita Doutor, isso a gente sabe, o teu comprometimento e como esses dias 

estive lá no ESF, eu sempre tive uma impressão boa dos médicos cubanos, quanto ao programa ESF 

por causa que o atendimento deles era o mais completo e eu vejo que o teu atendimento lá também é 

da mesma forma  porque atendimento de ESF é diferente do atendimento de um posto de saúde, posto 

de saúde é de  pronto atendimento, tem que ter um rendimento mais rápido, no ESF tem que ser 

estudado mais o caso, isso eu pude testemunhar que tu faz muito bem. Quero parabenizar o colega 

Rodrigo, te desejo muitos anos de vida, muitas felicidades para ti juntamente com sua família, a gente 

sabe que às vezes a gente pode estar em lados opostos na política, mas a nossa amizade permanece e 

já estou contando com o fla-flu, como o vereador sempre fala. Quero aqui parabenizar as associações 

que desfilaram ontem na nossa Avenida, confesso que fiquei surpreendido com toda a criatividade, 

toda a força de vontade das associações em desfilar, a gente vê associações de longe, como a 

associação do Vereador Renato lá da Nossa Senhora Aparecida, Associação da Invernada dos Abreus, 

quantos quilômetros tem que se deslocar para vir até o centro do município para desfilar e representar 

sua entidade e mais, com tamanha criatividade como a gente viu ontem, estava lá o Erico com mini 

forno de fumo, estava a associação do Vereador Renato com um terno de reis, com uma casa do 

Colono, fiquei surpreendido, Associação do Cerro dos Abreus distribuindo uma parte da produção 

para os presentes, fiquei muito surpreendido, acho que as associações estão de parabéns; e parabéns 

a todos que se envolveram na organização desse evento, seja Emater, Coderpa, Prefeitura, todos que 

estiverem envolvidos nessa situação eu deixo aqui meus parabéns. Quero aqui agradecer a presença 

da empresa médica Competência Soluções Médicas, que veio aqui se apresentar para nós atendendo 

à solicitação nossa, acho que começamos com o pé direito com essa empresa porque eles já vieram 

aqui se colocar à disposição para esclarecer as dúvidas que venhamos a ter, eu sempre coloco que 

pela minha experiência como gestor da Secretaria de Saúde, a classe médica não é fácil, com certeza 

Doutor Carlos vai concordar comigo, que a classe médica não é fácil, existem ótimos profissionais e 

existem péssimos profissionais, nós já tivemos péssimos profissionais, atualmente nós temos 

excelentes profissionais tomara que todos permaneçam como é o caso do Doutor Marco Aurélio que 

está há 16 anos aqui conosco e o autor Walter, que sou testemunha viva do encantamento que as 

mulheres têm pelo Dr. Walter, acho que é uma pessoa que é uma referência em toda nossa região em 

atendimento humanizado, espero que ambos permaneçam e torço para que essa nova empresa dê certo 

no atendimento no nosso município. Quero agradecer também a presença do Michael, arquiteto que 

veio aqui colocarmos a par de como estão as situações das obras do município, a gente vê o 

comprometimento dele porque não é porque ele está saindo do nosso município que vai simplesmente 

abandonar, virar as costas e deixar a Deus dará, quem vier que assuma, não, veio aqui colocou para 

nós, com certeza está deixando tudo alinhavado com seu sucessor, só não posso deixar de fazer um 

comentário aqui, colegas, que perguntando para ele quando é que ele vai assumir e me surpreendi 

que ele já assinou o documento de posse dia 15 de maio e somente na semana passada dia 25 de maio, 

10 dias após veio o projeto para nós contratar um arquiteto; é claro que serei favorável e creio que 

todos os vereadores sejam favoráveis, mas deixaram para a última hora, isso é verdade, se tinha 10 

dias que já tinha tomado de posse lá em Cerrito, deixar para última hora para enviar o projeto para 

nós, arriscando tantas coisas importantes que venham a ter, seja em obras com recursos federais, 

obras com recursos próprios, mas não pode deixar de deixar registrado a minha indignação, tiveram 
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10 dias só do que ele assinou a posse, sabe-se Deus há quantos dias ele já não avisou que ia sair, aí 

deixam na berlinda, deixam para última hora infelizmente a verdade é essa, mas serei favorável, creio 

que todos os colegas são favoráveis porque essa Casa ao contrário do que uma pessoa possa maliciosa 

falar, essa Casa nunca vai legislar contra os interesses do município, nunca vai se tornar um 

empecilho para desenvolver nossa cidade, ao contrário de que algumas pessoas maliciosas espalham 

por aí, mas com certeza não vai ser nesta ocasião que essa Casa vai atrapalhar. Não posso também 

deixar de fazer um comentário da semana passada, a gente todos nós vimos que a nossa escola 

estadual foi manchete no maior veículo de comunicação do nosso Estado, RBS TV, como escutei um 

colega Vereador falando agora a pouco, é deprimente a gente saber quantas reuniões só Legislatura, 

fora as demais que estiveram participando, tentando buscar a reforma para a escola, para ter que 

chegar ao ponto de ter que vir uma grande rede de comunicação para dar tamanho destaque e assim 

nós termos a expectativa de que esta obra venha a sair do papel, a gente não pode colocar a culpa 

dessa obra no atual governo e eu fui um que apoiei o governador Eduardo Leite, mas não por isso me 

abstenho de cobrar a sua efetivação dessa reforma, mas junto com alguns colegas vereadores, durante 

a semana estaremos cobrando junto ao secretário Estadual de Educação Faisal Karan, a retomada 

dessa obra, quero deixar novamente registrado que essa Câmara de Vereadores sim está preocupada 

com a situação do nosso Colégio, algumas pessoas talvez possam pensar que a Câmara não se 

mobiliza, mas só que se dependesse desses 9 aqui, com certeza nossa escola já teria sido reformada 

há muitos anos, mas infelizmente não depende da gente, a gente está há anos e anos cobrando, mas 

espero que assim tenhamos essa solução. Só me esqueci de parabenizar, aproveitar a presença do 

senhor Ormirio para parabenizar a associação da Linha Amália, bem como a associação do Arroio 

Grande e a associação da Data do Amador pela primeira, segunda e terceira colocação no desfile e 

na gincana e parabenizar a todas as associações que fizeram um excelente desfile como falei 

anteriormente, esse sim é uma coisa como diz aquele programa de televisão, isso a Globo não mostra, 

isso era uma coisa que era para estar as mídias mostrando como é bonito a força da agricultura aqui 

em Barão do Triunfo. Só para finalizar presidente, não posso deixar de deixar registrado novamente, 

mais uma semana que passamos sem vir respostas para essa Casa, que estão atrasadas há meses, eu 

acho que desde a primeira Sessão que nós tivemos nesse ano, tem resposta que não veio até agora, é 

um desrespeito com essa Casa." Usou a Tribuna o VEREADOR NERCIO, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente não posso deixar de 

parabenizar nosso Presidente, vereador Angolista pela passagem do seu aniversário, já conversamos, 

tenha muito êxito e sucesso na sua vida, que tenha felicidade que o resto a gente consegue, dinheiro 

eu sei que você já tem bastante e estou à disposição para o fla-flu, acredito que logo mais a gente vai 

ter uma surpresa. Também não posso deixar de falar a respeito da festa do agricultor que aconteceu 

agora no último fim de semana, parabenizar a toda a organização, em especial a Emater, o pessoal 

do Coderpa juntamente com a prefeitura, a belíssima festa que aconteceu aí que até São Pedro parece 

que olhou para nós, tivemos uma semana inteira de chuva e a gente teve um fim de semana que nem 

teve; parabenizar todas as sete associações que participaram, em especial também a associação da 

Linha Amália, hoje se encontra o Ormírio representando a nossa associação, que é um dos grandes 

guerreiros da associação, eu também  estou fazendo parte e a gente novamente conseguiu tirar o 

primeiro lugar, mas leva o meu parabéns a toda a equipe que é um esforço de todos, quando a gente 

tem que pegar, o pega sempre junto, mas a importância  claro que não é o primeiro lugar e sim a 

participação de todos nós colonos nessa festa porque como diz o nome é uma festa do agricultor, quem 

faz a festa é nós e isso a gente mostrou ontem no desfile, a criatividade do colono e do agricultor que 

muitas vezes não é valorizado e em nosso município o carro-chefe é a agricultura, são 90% agricultura 

e nesse desfile eu só vi gente gavando a criatividade que os agricultores capricharam; já tivemos 

desfiles grandes do município, mas com criatividade que nem a gente teve esse ano foi de apavorar, 

também nos teatros as setes associações participando do teatro não é fácil conseguir atores para 

atuar em cima do palco perante o público, pude assistir duas apresentações, numa fiz parte e não 
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pude assistir; ver a criatividade também ali e o talento do nosso pessoal, a gente vê menininhos ali de 

quatro anos atuando em cima do palco, parece que não tinha ninguém assistindo, como tinha na 

Invernada lá que eu assisti a gurizadinha ali em roda fazendo apresentação, me apavorei, na nossa 

também o menino Cauã atuando que nem gente grande também me apavorei da situação ali e não ter 

aquela vergonha que a maioria do pessoal; a gente não consegue artista porque tem aquele 

constrangimento de atuar perante o público e não é fácil a gente fazer esse tipo de serviço, mas alguém 

tem que fazer e apresentar, então hoje a nossa agricultura eu acho que está toda de parabéns pela 

belíssima festa que foi feita e apresentada e uma coisa que eu quero deixar bem esclarecida referente 

às associações é o seguinte: a festa do agricultor a gente não pode desmerecer e quem faz é nós e 

apresentação de teatro e de desfile a gente sabe que algumas associações daqui a pouco desanimam 

porque estão mais distante, não é assim gente, o que importa não é a premiação, isso não é uma 

disputa entre associações e sim uma valorização de todas as associações comunitárias, a disputa a 

gente tem nos jogos comunitários, ali é uma parceria perante as associações para que essa festa 

continue, então eu peço para todas as associações que não desanimem e cada vez a gente consiga 

mais e mais representar a nossa cultura, até deixo aqui, daqui a pouco, a turma da Emater junto com 

a prefeitura e quem faz a pontuação, daqui a pouco as associações mais longe, nos próximos anos, 

conseguir uma forma de dar um incentivo maior com a pontuação às associação que estão com mais 

de 20 quilômetros, eles já têm um desfavorecimento, por exemplo, para se deslocar para fazer um 

desfile e não é fácil, a gente que está mais perto já se torna mais fácil, eu acho que daqui a pouco 

seria interessante a organização pensar e incentivar este pessoal mais de longe para participar, para 

que possam daqui a pouco conseguir subir num palanque porque é um incentivo e daqui a pouco essas 

associações começam a desanimar e podem vir a empobrecer um evento tão bonito que nós 

agricultores fizemos, então deixo aqui a minha indicação já para o próximo ano, para se pensar nessa 

situação. Também não posso deixar de agradecer a visita e a presença do deputado federal Marcelo 

Moraes que acho que já é da casa, sábado esteve aqui prestigiando nosso evento juntamente com o 

Urbano e o Nadir que são os assessores dele, deixar os meus agradecimentos que mais uma vez vieram 

nos visitar e prestigiar nosso evento. Também o Periazinho que veio aí é assessor do Costela, domingo 

fez parte da apresentação do desfile também deixar os meus agradecimentos em nome do Costela pela 

presença dele em nosso evento. Como já falou o vereador Mateus aqui, não posso deixar de agradecer 

também a presença do Dr Carlos aqui, que veio hoje aqui se apresentar para nós, isso é de extrema 

importância para nós, que a gente como se fala aqui no interior, o senhor disse que é de cidade grande 

não conhece muito, mas me agradei, parece que o senhor está se adaptando e isso para gente 

vereador, nos deixa muito feliz porque nós somos o para-choque da comunidade, qualquer problema 

vem no vereador e a situação do ESF de lá a gente vem enfrentando problemas sérios a respeito desse 

profissional que se não fosse esse programa Mais Médicos com certeza a gente não conseguiria ter 

médico lá e o senhor hoje veio a fechar esse cargo lá e me deixando tranquilo que parece que o senhor 

está gostando e o pessoal também está gostando do teu serviço lá, então seja bem-vindo, precisando 

desse vereador pode contar comigo sempre. Também não posso deixar de agradecer a presença aqui 

do Mateus Fernandes que é o gerente administrativo da nova empresa que está sumindo aí dia 29, a 

empresa médica, também a princípio nos deixando muito tranquilo que é uma preocupação dos 

vereadores e a comunidade hoje também está ansiosa e esperando para ver o que vai acontecer, a 

gente até falou a respeito dos nossos profissionais que a gente já tem aqui hoje, ele nos confirmou que 

o Dr Frederico e Doutor Rodrigo a princípio segue com nós, estão em tratativas então daqui a pouco 

o Dr Marco Aurélio, que a gente brigou por eles aqui que seria de extrema importância, Dr Walter e 

o Dr Hernandes hoje que está fazendo um belíssimo trabalho na saúde mental, é de extrema 

importância que esses profissionais conseguissem seguir com a gente, que já conhecem a realidade, 

a gente torce para que isso aconteça, se não conseguir que venha um médico, um profissional da 

altura aqui para prestar serviço aqui em nosso município. Também não posso aqui deixar de deixar 

registrado a presença do Micael, nosso arquiteto, acho que vai ser uma grande perca também para o 
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nosso município, que hoje ele veio nos trazer o trabalho que ele fez para o nosso município, um cara 

sempre muito parceiro dessa Casa, sempre nos mantendo informado em todos os projetos aqui e 

deixou a gente a par de todos os projetos que está em encaminhamento, então eu só tenho a desejar a 

ele que seja feliz nessa nova jornada lá, tenha sucesso nessa jornada que de onde um profissional que 

nem ele vai arriscar um contrato e não assumir um concurso, como ele está assumindo lá hoje, então 

só tenho a desejar êxito para ele lá nessa nova caminhada." Usou a Tribuna o VEREADOR TIAGO, 

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

oportunizando parabenizar pelo seu aniversário e desejar muitas felicidades, saúde, sucesso e dizer 

que você é um grande batalhador do nosso município e com certeza vai estar sempre na luta querendo 

o melhor tanto para o nosso município quanto para sua vida particular, na sua família, tenho certeza 

que todas as pessoas que o rodeiam te querem bem. Também estendo um boa noite a todos os colegas 

e os demais presentes cumprimentando em especial o senhor Ormírio que é representante da 

associação na Dona Amália, onde conseguiram ficar em primeiro lugar no desfile e assim 

parabenizando todas as associações, acho que estão todos de parabéns, a Emater nessa parte tem 

uma grande contribuição junto à organização, a prefeitura e o Coderpa, a secretaria da Agricultura 

e todos que se envolveram na nossa festa, o dia estava agradável, muito bom para quem pode vir 

desfilar, principalmente o pessoal de longe que às vezes quando pega uns dia frio e chovendo acham 

um pouco de dificuldade, mas ontem estava um dia tranquilo para vir desfilar, acho que o teatro 

também funcionou muito bem, começou a poucos anos e o pessoal está gostando desta nova 

experiência, dá para dizer que o pessoal não tem muito costume, meio tímido, mas assistindo umas 

duas associações e achei muito interessante. Também agradeço a presença do Dr Carlos que está 

aqui hoje nos visitando, está trabalhando no ESF, com certeza ajuda muito nesse teu trabalho lá 

porque desafoga um pouco o posto aqui do centro; desejar bastante sucesso lá no seu trabalho e 

qualquer coisa que precisar pode vir conversar com nós vereadores que a gente também está disposto 

a dialogar e trocar ideias para que aquele posto funcione normalmente. Também a equipe médica 

Competência que esteve aqui participando de uma reunião marcada pelo vereador Diogo e não me 

lembro qual é o outro vereador que pediu a reunião, achei muito interessante pelo menos eles se 

deslocarem a vir aqui conversar conosco; estão próximo a começar um novo trabalho na área da 

saúde, que é a secretaria das mais importantes do nosso município e a gente fica um pouco 

preocupado, a demanda do nosso posto de saúde é grande, a dificuldade dos médicos chegar até nosso 

município também é complicada, mas tendo um pouco de vontade e comprometimento com certeza vai 

dar certo. Também agradeço o arquiteto Micael pelo serviço prestado ao nosso município, como nós 

estava falando ali, ele chegou no momento que tinha bastante projetos em andamento; essa obra da 

praça mesmo que vem desde 2011 e agora com ele trabalhando ali conseguiu dizer que está 

praticamente 100% terminado e vários outros projetos que ele citou, não vou citar nomes, mas vários 

projetos que ele começou e outros pegou em andamento e com certeza no apanhar de todos, contribuiu 

muito com o trabalho dele, isso seria serviço até para mais de uma pessoa ou que também as obras 

não estivessem tão atrasadas que nem estava, essa obra da praça são oito anos já andando, então 

seria uma obra que já era para estar pronta há muito tempo, não é a questão do assunto, mas só para 

saber que pelo menos era uma obra a menos que ele tinha que ficar cuidando." Em 

COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. 

Usou a Tribuna o VEREADOR DIOGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente agradecer então a presença do prefeito e do 

contador que  vieram nos explanar a meta fiscal do primeiro quadrimestre, onde segundo o Prefeito 

e o próprio contador, os objetivos foram atingidos no qual nos deixa um tanto mais tranquilo, também 

o secretário de saúde Danio também veio fazer a prestação de contas e também agradecer os médicos 

dessa nova equipe que vai começar agora dia 29 a atuar no município, onde a gente solicitou essa 

reunião até para conhecer melhor os profissionais, explanar alguns anseios da comunidade para eles 

e trocar essa ideia e ficar conhecendo melhor, tanto os vereadores eles conhecerem como a gente 
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conhecer os dirigentes dessa equipe. Também agradecer a presença então Doutor Carlos  que está 

atuando lá no nosso ESF já  há alguns dias, o qual aquele posto teve por vários meses fechado 

deixando de atender a comunidade agora com esse novo profissional que está atendendo a gente tem 

certeza que os trabalhos vão andar de uma boa forma e o que você precisar pode saber que essa Casa 

está à disposição, aos poucos você vai conhecendo melhor a comunidade e a forma de trabalho que 

tenho certeza que é bastante tranquila aquela região, que geralmente acolhe e bem as pessoas que 

vão trabalhar, é uma comunidade de pessoas de bem, então deixar aqui que, tudo que você precisar 

pode contar. Também sobre a festa do agricultor então parabenizar a Emater, Coderpa, a secretaria 

da agricultura e todos nós agricultores  que de uma forma ou de outra fizemos parte desse evento, o 

executivo e os secretários também que ajudaram a organizar e principalmente as associações, que eu 

queria deixar aqui registrado que como muito bem o Vereador Nercio falou, independente da 

colocação que tiveram, primeiro, segundo ou terceiro, independentemente disso o que vale é 

participar e ajudar colaborar para essa festa tão bonita que é o dia, o nosso dia aqui da nossa 

agricultura do município prestigiar o evento com belo desfile muito criativo mas também não podemos 

tirar os méritos dos primeiros colocados, senhor Ormírio da Linha Amália está aí representando, 

tirou o primeiro lugar, segundo lugar Arroio Grande, terceiro Data dos Amador, no qual eu queria 

deixar aqui registrado, até recebi esse documento aqui, a importância de trazer a diversificação de 

culturas nesse desfile, no qual das três associações que tiraram primeiro lugar, duas se destacaram 

bastante na pontuação, na decoração de carretas e caminhões com duas atividades novas no 

município, mas que estão bastante presentes e com bastante famílias, muitas vezes, tirando a sua 

sobrevivência dessas culturas que é a Linha Dona Amália então apresentou forno de carvão em 

funcionamento em cima da carreta, teve uma pontuação elevada e também o Arroio Grande 

apresentou então todo o processo para produção de mel, também temos aí o Paulo que lida com mel 

e a terceira foi a Data dos Amador que apresentou o processo de enfardamento de fumo manual, que 

é uma atividade antiga no município, mas eu queria deixar aqui registrado então estas duas atividades 

que foram bem representadas, assim como outras associações também trouxeram várias outras 

culturas, mas essas duas culturas se destacaram pela forma que foram apresentadas no desfile, 

chamaram a atenção e forma muito bem, colaboraram então para pontuação das associações, então 

deixar o agradecimento a todas as associações." Usou a Tribuna o VEREADOR ILO, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. “Em primeiro lugar quero 

dar os parabéns ao nosso Presidente Rodrigo pela passagem de seu aniversário, te desejar muita 

saúde, sucesso, força e vontade você tem, grande batalhador, te desejo toda a felicidade do mundo. 

Também a gente não pode deixar de manifestar sobre nossa grande festa de ontem, festa maravilhosa, 

não vou dizer que é a maior festa que saiu, mas o maior desfile acho que foi ontem, uma das monstras 

festas, então estão de parabéns todos os organizadores da festa, prefeitura, Emater, Coderpa, 

especialmente as associações, deixo aqui meus parabéns a todas as associações, independente de 

quem tirou o primeiro, segundo ou terceiro lugar, estão de parabéns todas as associações, eu até 

acho, conforme foi falado aqui, as associações de longe tem uma grande dificuldade, não digo 

desmerecimento, mas a gente entende a dificuldade das associações de longe pelo deslocamento, 

qualquer associação de longe se fosse de pertinho, com certeza elas também colocariam o mesmo 

número de máquinas que a gente coloca aqui, então a gente sabe do esforço que todas as associações 

tiveram e com certeza não tiveram êxito maior também pela distância, a gente sabe que deslocar um 

quilometro ou dois é muito fácil, mas deslocar um trator dez ou quinze quilômetros é bem difícil, 

qualquer um nos enxerga isso, então deixo aqui os parabéns a todos os agricultores porque sempre 

digo que o mutirão da festa do agricultor são os nossos colonos e tem uma grande força agrícola no 

nosso município, posso dizer que é quase cem por cento agrícola, então deixo aqui os parabéns a 

todos pelo grande esforço de cada um. Não posso deixar de dar as boas-vindas ao nosso médico, que 

atende o ESF, te desejo todo sucesso do mundo, a gente sabe da necessidade  daquela região, do nosso 

posto de saúde ESF, sei que é um grande médico, grande batalhador, você está de parabéns; me 
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coloco à disposição, não sei onde você mora, mas eu moro no trajeto que você faz todo dia, estou à 

disposição também para o dia que quiser chegar lá, tomar um café ou almoçar ou fazer uma visita e 

todos que for preciso, tenho certeza que o nosso posto está em boas mãos, não lhe conheci  

pessoalmente mas sei que você é um grande profissional, grande médico, então deixo aqui os parabéns 

em nome da comunidade do nosso ESF, com certeza a comunidade merece e está muito bem 

representada hoje." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e 

aprovadas as seguintes proposições, projeto de lei e diárias: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 033/19 

DO VEREADOR TIAGO que seja realizada reforma de ponte na localidade Costa da Serrinha, 

próximo a cancha de carreira do Floriano. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 034/19 DO 

VEREADOR NERCIO que seja realizado patrolamento na estrada que dá acesso as residências de 

Moisés indo até a residência do Osvaldo, filho do falecido Antônio Bode na localidade Cerro dos 

Abreu. Justificativa: Os moradores relatam que os supermercados não estão realizando a entrega de 

ranchos devido não ter acesso até suas residências, bem como os taxistas também não querem realizar 

serviços de corrida pelas péssimas condições da estrada. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 035/19 

DO VEREADOR MATEUS que seja providenciada patrolamento no acesso à residência do senhor 

Célio Serpa, vulgo Pico, na localidade do Gramal. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 026/19 DOS 

VEREADORES MATEUS, ILO, RODRIGO, NERCIO, LUCIANE, ALEX SANDRO e TIAGO 
que informe a situação funcional do funcionário Claudio Costa de Lima e se o mesmo está em atividade 

normalmente, se não, informe o porquê. MOÇÃO DE APOIO Nº 002/2019 DE TODOS 

VEREADORES propõem que Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE APOIO aos 

Órgãos Competentes para a criação de um novo Quadro Organizacional “QO” para a Polícia Militar 

de Barão do Triunfo, com a elevação do status de Grupamento para o Pelotão de Polícia Militar e a 

unificação administrativa e operacional dos três municípios da região. MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 

003/19 DE TODOS VEREADORES propõem que Câmara Municipal encaminhe 

MANIFESTAÇÃO DE APLAUSOS AO DR MARCO AURÉLIO FONTOURA DO NASCIMENTO 

pelo belo serviço prestado como profissional médico durante 16 anos em nosso município, sendo um 

profissional renomado em nossa comunidade. PROJETO DE LEI Nº 012/19 Autoriza o Poder 

Executivo municipal a contratar emergencialmente um (1) Arquiteto (a) para atender excepcional 

interesse público pelo que especifica e dá outras providências. DIÁRIA DO VEREADOR 

RODRIGO ida ao Igam, em Porto Alegre, dia 21 de maio. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES 

DE BANCADA. Usou a palavra a VEREADORA LUCIANE, Líder do PSD, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes, em especial o Dr Carlos, desejar 

boas-vindas a ele a nossa cidade. “Também parabenizar o nosso Presidente pela passagem do 

aniversário, muitos anos de vida, tudo de bom para ti e que continue sendo essa pessoa batalhadora 

que tu é. Também comentar sobre a audiência pública de hoje que foi sobre o primeiro quadrimestre, 

sobre as metas fiscais, onde que foi falado pelo Seixas que foi atingido todas e onde também fiquemos 

conhecendo o jurídico e o gerente administrativo dessa nova empresa que foi a vencedora, a empresa 

médica que atuará no nosso município, onde também foi desejada e é desejada as boas-vindas a eles 

em nossa cidade. Também agradecer a presença do arquiteto Micael, que exerceu um bom serviço em 

nosso município, sempre fez o melhor e ainda antes de sair veio aqui e explanou tudo como ficou, eu 

te desejo sucesso na sua nova trajetória para ti e para tua família, tudo de bom. Também não posso 

deixar de dar os parabéns para as associação pela festa da Agricultor, pelo belo teatro e lindíssimo 

desfile que apresentaram na festa, um dos maiores desfiles que eu já vi, com muita criatividade, 

também dar os parabéns para a prefeitura, funcionários, coordenadores e secretários, da Emater e o 

Coderpa que ajudaram e auxiliaram para que este evento fosse um grande sucesso, mas muitos 

parabéns mesmo a todas as associações e independente de resultado pois todos querem vencer, mas 

acho que todos foram vencedores porque cada um com sua criatividade, quem saiu ganhando foram 

todos nós que tivemos um belíssimo evento.” Usou a palavra o VEREADOR NERCIO, Líder do 

PTB, saudou novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. "Agradecer ao Prefeito 
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pela audiência pública do primeiro quadrimestre, das metas fiscais que foram atingidas já como falou 

a vereadora, também o secretário Danio apresentando o primeiro quadrimestre da Saúde, da mesma 

forma deixar os agradecimentos a eles. Não posso deixar aqui de agradecer e também parabenizar, 

que não falei lá na Tribuna, a participação do Sicredi no nosso evento festa do agricultor aonde que 

deu uma ajuda de custo a cada associações de R$ 100,00 para cada uma, é pouco mas já ajuda nos 

gastos, então deixo aqui o meu agradecimento especial a eles que também trabalharam todo sábado 

ali perante o evento ali. Também não posso deixar de agradecer a nossa turma da Câmara, em nome 

do presidente, pelo trabalho das nossas empregadas aqui, que também participaram, em nome da 

Solange deixar agradecimento a todos vocês então." O VEREADOR MATEUS, Líder do PP, abriu 

mão da palavra. Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou novamente quem 

não estava presente em sua primeira saudação. "Primeiramente parabenizar o nosso Presidente pela 

passagem do seu aniversário, muita saúde, felicidade e muitos anos de vida, fiquei mais tranquilo 

agora com a mensagem que recebi, vai ter depois da Sessão um fla-flu, então já temos até mais 

contentes, mais deixo aqui meu forte abraço Vereador. Também não poderia falar sobre a eficiência 

da nossa tão criticada, muitas vezes, Secretaria de Obras, eu tirei o chapéu que em três dias 

patrolaram a maior parte das estradas principais do município, Produção, Linha Francisca, Linha 

Amália, Arroio Grande, enfim, foram bastante rápidas, serviço que em três meses a gente não via foi 

feito em três dias, só que nesse meio tempo houve uma falha, eu estou dizendo aqui que isso aqui não 

é uma crítica, que eu estou dando de pau, isso aqui é uma crítica construtiva e é uma coisa que a gente 

vem falando desde o começo do verão, que é o cascalho nas estradas, aonde teve estrada principal do 

município que no final de semana aconteceu coisa que fazia muitos anos que eu não via, de ter que 

interditar uma estrada, de não ter passagem, dos moradores nem de trator não consegui se locomover, 

então deixo aqui mais uma vez a insatisfação, não minha, eu sou apenas a voz da comunidade, mas 

de vários moradores dessas estradas que ficaram sem acesso, que quando for fazer um serviço numa 

estrada pense que pode dar uma semana de chuva, pode dar duas, que primeiramente, claro, patrolar 

é necessário, todos nós a gente ninguém quer pular buraco, mas o tempo se cobra, a gente teve um 

verão escasso de chuva e agora a previsão de chuva é bastante temerária e até novembro dizem que 

vai ser bastante chuvoso, que dê mais uma programação para cascalhar as estradas; eu vi cara de 

fora que ficou quase dois dias trancado, que não conseguiu fazer as entregas, não consegui chegar 

no lugar, enfim uma situação bastante caótica que não era necessário chegar nesse. Também convidar 

o pessoal para final do campeonato municipal, sábado então, onde vai ter o masculino e feminino, 

deixar o convite em nome do Secretário, foi um belo evento, estamos chegando nas finais aonde cada 

vez mais o esporte vem se fortalecendo no nosso município através desses eventos, é um evento bem 

organizado e não tivemos grandes atrapalhos e mais também dizer então, que dia 29, agora quarta-

feira, então teremos uma reunião com o secretário de educação o seu Faisal Karan para tratar a 

respeito do assunto do JJ de Andrade que ficou quase nacionalmente conhecida a história do colégio, 

eu considero que essa reportagem vai vir  a eles olharem com melhores bons olhos, com mais bons 

olhos, a nossa situação que realmente é temerária, é preocupante e tomara que eles acelerem o passo 

para resolver, o governo do Estado, o mais rápido possível, mas o que eu quero dizer é que os 

vereadores, já faz mais de 5 anos que a gente está batendo em cima dessa pauta, muitas vezes sendo 

enrolado, tendo falsa esperança, daqui a pouco parece que vai sair e não sai mas a gente está 

batalhando e temos continuando e vamos até o final." Usou a palavra o VEREADOR ALEX 

SANDRO, Líder do PDT, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Em primeiro lugar eu quero parabenizar o colega Rodrigo pela passagem de seu 

aniversário, te desejar saúde e felicidade que o resto eu sei que tu busca, tu é pulso firme. Eu quero 

parabenizar a nossa festa do agricultor, parabenizar a administração, aos secretários, o São Nunca, 

o Garigan que todos correm bastante, parabenizar as associações de agricultores porque o nosso 

município, onde a base é a agricultura é muito importante, eles fazem a festa, eles fazem a união das 

associações e parabenizar associações da mesma forma, quem tirou o primeiro, segundo e terceiro 
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lugar ou não tirou, pelo esforço, pela distância, da forma que eles se unem e vem fazer a festa. Também 

quero agradecer os responsáveis por essa cooperativa médica que teve aí para a gente conversar, se 

espera que tudo dê certo, que consigam deixar algum alguns médicos veteranos conhecido da 

população. Também agradecer a presença do Dr Carlos, do ESF, a grande importância de saber que 

lá todos os dias vai o mesmo médico, vai ser uma forma de nossos munícipes se acharem com o médico 

e aonde que uma cooperativa, pode ser que eu esteja enganado, possa só que com 150 ou 200 médicos, 

cada dia apareça um médico aqui, que seja bom, todos faça um bom trabalho, mas a comunidade já 

não vai ser bem assim, de se acostumar como a gente está hoje. Também quero agradecer a presença 

do nosso arquiteto que veio conversar com nós, se despedir, pelo belo trabalho que ele fez no nosso 

município, está indo embora para um concurso que passou, tem que ser o melhor para ele porque um 

contrato é poucos meses, a gente pede que venha pelo menos visitar quando puder. Também quero 

deixar o convite aos colegas vereadores e a todos que estão aqui presente para na quarta-feira agora, 

a gente vai ter aqui nessa Casa, na Câmara, uma convenção do partido democrático trabalhista, PDT, 

fica o convite a todos os amigos e colegas que quiserem estar presente com nós." Usou a palavra o 

VEREADOR ILO, Líder do MDB, saudou novamente quem não estava presente em sua primeira 

saudação. "Vou usar das minhas palavras, muito bem falou o vereador Diogo, sobre o cascalho, a 

gente enxerga a necessidade do cascalho, é incrível, mas pelo que se vê também é carregadeira 

estragada, caçamba estragada, então a gente se sente até desanimado, a gente vê coisas boas que 

aconteceram na semana passada, em três dias fizemos um mutirão que acho que não faziam em um 

mês, então deixo os parabéns pelo mutirão da semana passada, mas da mesma forma também vi uma 

coisa que fazia muito tempo que não via, caminhão trancado pelas estradas, depois da minha 

residência na região do falecido Jones ali, eu fazia muito tempo que não via estrada do jeito que ficou, 

de barro, barro mesmo gente, saí de lá vim para o Barão, estavam puxando o ônibus na grutinha 

também, uma situação muito complicada, mas já deixo os parabéns que hoje está pronto, cascalharam 

vários locais ali, está pronto não dá uma barro, então a nossa solução é cascalho, senão colocar 

cascalho estão brincando na estrada, bem em frente à minha região, tem gente que passa todos os 

dias ali, senão colocar cascalho nunca adiantar nem que patrolem uma vez por semana, se chover 

findou, vira só em buraco de novo, então eu acho que a nossa solução, do nosso município, é cascalho, 

não sei porque deixaram de cascalhar, a gente sabe que temos sem carregadeira, sem um caminho 

bom, finda as condições de trabalhar; estamos vendo carregadeira no meio do brejo, desatualizado 

num lugar ou outro; estou esperando que a administração tome providência que seja reformadas essas 

máquinas, caminhões e carregadeiras que estão espalhados e consiga retomar o nosso trabalho de 

cascalho." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE RODRIGO, saudou novamente quem não 

se fazia presente na abertura da Sessão. "Agradecer a presença hoje à tarde do secretário Danio, do 

prefeito, do Seixas, da vice-prefeita Laureni que  estiveram aqui fazendo a prestação de contas para 

nós, do primeiro quadrimestre, o qual a gente ficou feliz pelo que eles passaram, parece que as receitas 

foram boas; também da mesma forma agradecer o Mateus, que é gerente administrativo da nova 

empresa de médicos e o advogado, que eu esqueci o nome, da empresa também que estava junto e que 

a gente já teve uma boa impressão, pelo menos, porque eles não precisavam vir aqui dialogar com 

nós, mas eles até gostaram da ideia e se proporam para a hora que precisar, se colocando à 

disposição, tomara que eles consigam fazer um bom trabalho na nossa saúde do município, que a 

gente não tenha grandes problemas; também Dr Carlos que está tocando lá agora o ESF dos 

Pachecos, a gente sabe que com certeza lá faz muita falta um médico e lá, como já dito por todos 

vereadores, a população ela sempre vai tratar bem quem tiver lá ajudando eles. Também já falei aqui 

do arquiteto Micael, está indo embora da cidade, é uma perda, mas vou te ligar cobrando aquela 

pescaria que tu ficou de me arrumar e que tenha muito êxito na tua vida, lá nesta outra cidade, porque 

mostra o profissional que tu é em vim aqui no último dia de serviço teu, que não precisava estar nem 

um pouquinho preocupado com o nosso município mais, e mostra seu profissionalismo dizendo em 

que pé ficaram todas as situações que estava tocando, isso mostra o baita profissional tu é, desejo 
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muita sorte para ti e toda sua família. Também sobre o desfile, acho que todos vereadores já falaram, 

não tem muito que falar, eu sou sincero em dizer que eu acho que um dos maiores desfile que já 

tivemos em nosso município, muito bem organizado; agradecer a todos que ajudaram na organização, 

também como foi dito aqui, o Sicredi que deu um grande apoio e o Banrisul também deu e a todos que 

se empenharam, que a gente sabe que a Emater, o Edgar acho que trabalha vinte horas por dia, a 

gente sabia de noite que estava nas associações, ajudando para que saísse os teatros, o quanto estava 

lindo os teatros, uma hora chamaram o burro Procópio, achei que fosse meu colega, mas não era; 

meu colega virou ator, nossos colegas estão ficando famosos aqui, mas muito bonitas as 

apresentações, um ganho a administração colocar um evento de abertura na sexta-feira em alguma 

entidade, a janta estava ótimo no CTG, no ano passado foi no Clube Cruzeiro, tomara que continue 

esta ideia porque eu acho que ajuda a entidade ir para frente. Agradecer o nosso deputado Marcelo 

Moraes, também o Urbano que eu vi que estava presente, um assessor do secretário de transporte, 

Periázinho que estava aí, eu não sei se tinha mais algum representante de outro deputado, me desculpe 

se eu não falar, mas é que esses aqui foi os três que eu vi, não sei se tinha mais alguém, eu não sei 

nem se o Lody também se fez presente, eu não sei, não conversei com ele, mas agradecer essas 

lideranças que vieram ao nosso município porque também para a gente é muito importante e em 

especial a todos associações, independente de quem ganhou e quem perdeu, acho que ninguém perdeu, 

acho que todas as associações a gente vê que está ganhando, estão com vontade de participar e 

quando estão com vontade é porque estão sendo vista, isso com certeza tem que entregar o troféu para 

alguma porque é de praxe, incentiva, mas todas que participaram são vencedoras, com certeza; deixar 

os parabéns a todos as associações. Também agradecer a todas as felicitações que recebi hoje, dos 

colegas, em redes sociais, telefonemas, a gente fica contente por saber que tem bastante amizade e 

isso cada vez dá mais ânimo para gente trabalhar. Também para finalizar aqui, convidar todos para 

a final, dia primeiro agora às 20 horas, campeonato municipal fechado do município, já de antemão 

parabenizar o secretário pelos eventos que tu vem fazendo em frente à nossa secretaria do desporto, 

tenho certeza que nesse tempo que estou de vereador nunca teve um secretário tão bem atuante na 

secretaria, quero aqui desejar os parabéns." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a 

presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia três de junho de 2019 no 

mesmo horário e local. 

 

 

Sala de Sessões, 27 de maio de 2019. 
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