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

Legislativa, realizou-se a décima sétima 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, Manoel Renato dos Santos Silva, Mateus de Lima Romeira, Tiago Pacheco Govoni, Ilo 

Wildfaier Lombardi e Luciane Teifke Pacheco. O vereador Alex Sandro Fallavena da Rocha não estava 

presente. Havendo “quórum”, o Presidente Rodrigo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 

Sessão. A ATA 16/19, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por 

unanimidade. Após passou à leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. 

95/19 enviando relatório de gastos da festa do agricultor. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não 

houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. nº 017/19 encaminhando proposições aprovadas em 

sessão ordinária do dia 27 de maio de 2019; Of. LEG n° 014/19 informando aprovação do Projeto de 

Lei n° 012/19. 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 ILO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Em primeiro lugar quero dar os parabéns a comunidade da Capela Santa Terezinha na 

Zona dos Marques pela grande festa de ontem, uma grande festa, um mutirão de gente muito grande, 

devido o tempo bastante para chuva, mas se encontrava um público muito grande, então estão de 

parabéns à comunidade pela grande festa de ontem. Também quero deixar os meus pesares a família 

da Dona Fonsfina de Souza Medeiros, natural de Morrinhos, mas faleceu em Eldorado do Sul, pessoas 

também com 83 anos que teve uma vida vivida, mas com certeza hoje está bem recebida por Deus. 

Também quero comunicar conforme relatos da semana passada, estivemos eu e os colegas vereadores, 

conforme foi falado, em Porto Alegre, na Secretaria de Educação referente a nossa escola, onde lá 

foi bastante debatida a situação que se encontra a nossa escola devido já acontecido e a gente vê o 

trâmite legal que se encontra hoje, a maior parte é na burocracia de documentação, de licitação e 

outros e assim o tempo passa, devido um projeto e o outro, às vezes não se enquadrar e o tempo passou 

e aí hoje está neste problema também, a gente enxerga sim a dificuldade enorme da escola, oferecendo 

risco e de momento assim, não sei se todos pensaram, não se vê urgência de sair nos primeiros dias, 

com certeza eu acho pelo que se viu, ainda vai demorar alguns meses até que saia essa reconstrução 

da nossa escola, mas com certeza uma hora ou outra vai ter que sair; é uma situação de emergência 

conforme foi falado, então a gente fica muito preocupado, eu fui pela primeira vez com os colegas, 

mas a gente enxerga assim até bastante preocupação, mas se enxerga que está trancando na parte da 

burocracia de documentação, mas esperamos que de uma forma ou de outra vai ter que sair." Usou a 

Tribuna o VEREADOR MANOEL RENATO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Na sessão passada eu esqueci aqui dos agradecimento; ao vereador 

Diogo que emprestou o caminhão pela segunda vez para o nosso desfile, que a gente tem dificuldade 

em conseguir caminhão, então já é o segundo ano que ele empresta para a gente poder se apresentar 

e fazer, ou tentar fazer, um belo desfile para os munícipes e também ao Elói Correia onde 

disponibilizou o caminhão dele desde quinta de tardezinha, deixou lá em casa e ele mesmo, domingo 

de manhã foi lá buscar e trouxe até o centro para desfilar para a gente. Gostaria de parabenizar o 

pessoal da Diretoria da Capela dos Marques por novamente um belíssimo evento, onde a gente está 

vendo que está sendo uma das maiores festas da região, com certeza que tem uma boa diretoria 

divulgando e organizando essas festas ali. Também gostaria de parabenizar o secretário de esporte 
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pelas finais de mais um campeonato, onde a gente pôde assistir boas partidas, gostei muito dos juízes 

que tiveram ali apitando, apitaram muito bem e parabenizo as equipes que conseguiram a chegar até 

a final, independente de tirar o primeiro ou quarto, todos foram merecedores e fizeram belas disputas 

ali. Também não poderia deixar de falar do nosso Grenal, onde novamente foi uma grande atração 

da rodada, onde felizmente a gente conseguiu ganhar mais uma vez do Inter, onde a gente viu a torcida 

empolgada, tive a felicidade até de fazer um gol por acaso a bola bateu numa canela, mas parabenizo 

a equipe do Inter e do Grêmio, onde fala francamente eu não me lembro de falta, pode ter dado algum 

assim mas jogada normal, mas falta desleal tenho certeza que nenhuma, então por isso é para as duas 

equipes aí de parabéns. Também gostaria de deixar voto de pesar à família do seu Airton que faleceu, 

Airton Azambuja, pessoa lá da região, onde com certeza para os familiares sempre é uma grande 

perca e difícil, então deixo meu voto de pesar a todos da família e gostaria de convidar o pessoal para 

nossa festa, que é agora domingo, a festa da capela Nossa Senhora Aparecida, onde a gente fica na 

torcida, na expectativa e se Deus quiser dê um dia bom para que a gente possa ter mais uma bela festa 

aí no nosso município." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram 

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

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também como já falou vereador 

Ilo, na semana passada me fiz presente numa reunião junto com secretário de educação do Estado e 

também mais alguns vereadores e a diretora da escola JJ, professora Rosane, também o Lody nos 

acompanhou e o assessor do deputado Pedro Pereira; lá foi levado vários apanhados, já que a escola 

já tem reivindicações de melhorias, um laudo com as fotos atuais da situação que o colégio se 

encontra, até o próprio secretário falou que a situação é quase das piores do Estado; também na volta 

chegamos em Guaíba, solicitamos para o coordenador que fizesse um laudo novamente da elétrica, 

colocando a situação emergencial que foi um pedido para o próprio secretário para que pudesse fazer 

a continuidade da obra que se encontra em uma questão burocrática, foi feita a licitação do telhado 

e não foi feita a licitação da parte elétrica, então está tendo uns empecilhos e a gente vai seguir 

cobrando e acompanhando essa situação e tenho certeza que o assessor do deputado Pedro Pereira 

está em contato com vereador Diogo e vai dar uma força para essa parte aí e também tem a questão 

que passou na RBS, então isso ajuda bastante também a saber que a situação é complicada. Também 

aproveitar o momento para parabenizar os eventos no sábado campeonato ali, parabenizar as equipes 

vencedoras, as equipes participantes, ótimos jogos tanto feminino e masculino, também a todos que 

colaboraram ali, tinha várias pessoas durante o sábado que estavam colaborando, ajudando as 

pessoas que trabalhava lá, na parte da cozinha e da copa, então Garigan leva o meu agradecimento 

a todos que te ajudaram nessa parte, o Renato já colocou a parte do Grenal só faltou um para nós 

ganhar de vocês, não foi um gol faltou o Angulista lá na zaga, tinha certeza que nós ia abafar o 

joguinho, mas foi um baita Grenal, quatro a três, o Grêmio acabou ganhando novamente, se 

esforçamos bastante mas não conseguimos; as equipes jogando com cautela, jogando com muita raça 

e garra, tenho certeza que foi um dos jogos empolgantes da noite ali também. Também parabenizar a 

comunidade dos Marques, mais uma festa de Capela que tem no nosso município, uma grande festa 

sem dúvida, hoje é a maior festa de comunidade do nosso município, apesar do dia meio chuviscando, 

estava uma grande festa lá e todos estão de parabéns, a comunidade é muito organizada e batalhadora 

e então deixo os parabéns a eles. Também veio a resposta da festa do agricultor, do que foi gasto, do 

que foi adquirido, eu sugeri aqui que a gente marcasse uma reunião com algum representante do 

Executivo para esclarecer algumas dúvidas referente ao que foi mandado para nós, não vou 

questionar nada assim que esteja errado só porque a gente não sabe quem é que, ainda mais quando 

tem essa parceria com o CTG, Capela e a Igreja aqui, a gente não sabe quem é que pagou a banda, 

quem não pagou, então uma simples coisa ali que podia a gente conversar e esclarecer." Em seguida, 

passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas as seguintes 

proposições e diárias:   PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 036/19 DO VEREADOR MANOEL 

RENATO que seja providenciado juntamente com a empresa competente melhorias no sinal de 
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internet do ESF Alceu Wamosy na localidade Zona dos Pacheco. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

037/19 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que seja realizado patrolamento na estrada de 

acesso à residência do Senhor João Carlos na zona dos Pacheco, subindo pelo matão antes da Marechal 

a primeira esquerda. Justificativa: Solicita-se tal providência a pedido do morador, pois o mesmo tem 

filhos pequenos e necessitam do transporte escolar. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 027/19 DOS 

VEREADORES MATEUS E ILO que informem como está sendo realizado os serviços de lavagem 

dos veículos oficiais do município, se foi feita licitação ou dispensa, enviando relação de gastos 

realizados no ano de 2018 e 2019, especificando os gastos por veículo. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

Nº 028/19 DO VEREADOR MATEUS que informe levantamento completo e resultados obtidos com 

os REFIS realizados no município. MOÇÃO DE APOIO Nº 004/2019 DE TODOS OS 

VEREADORES propõem que Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE APOIO aos 

Aprovados no Concurso da Brigada Militar e Bombeiros de 2017.  JUSTIFICATIVA:  A categoria 

dos aprovados da BRIGADA MILITAR no concurso de 2017, aguardam nomeação para diminuir o 

déficit efetivo da polícia militar no Estado. Com aproximadamente 16 mil servidores na ativa, sendo 

que apenas 10.000 atuam no serviço de policiamento nas ruas, o policiamento gaúcho atende à cerca 

de 50 % da demanda total previstas para o Estado, sendo que 2.458 aprovados em todas as etapas do 

processo seletivo continuam aguardando para ingressar na instituição. A ideia do Executivo Estadual, 

conforme entrevista concedida à imprensa é nomear gradativamente esses aprovados, prejudicando 

ainda mais o serviço que já é deficitário. DIÁRIA DO VEREADOR RODRIGO ida na CRPO de 

Guaíba, no dia 29 de maio. DIÁRIA DOS VEREADORES MATEUS, ILO, DIOGO E TIAGO ida 

na Secretaria Estadual de Educação, em Porto Alegre, dia 29 de maio. Após, passou-se ao espaço dos 

LÍDERES DE BANCADA. O VEREADOR ILO abriu mão da palavra. A VEREADORA 

LUCIANE abriu mão da palavra. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero saudar a 

comunidade da Santa Terezinha pelo grande evento que foi feito ontem, mesmo com todo o tempo 

ruim que estava, conseguiram fazer uma grande festa, uma pena foi a falta de energia que ocorreu no 

período da manhã, até gostaria de deixar de forma verbal aqui um pedido, acredito até que já tenha 

sido feito em outras ocasiões, mas entrar em contato com a CEEE encaminhando relação de todas as 

festas que ocorrem no município porque se tivesse feito o corte no sábado por exemplo, iria atrapalhar 

mas não tanto que nem numa festa de comunidade que ocorre uma vez por ano e toda a comunidade 

está envolvida naquilo ali; só uma complementação da fala sobre a escola, é o que me preocupa a 

questão da burocracia, é que existiam duas obras por ser feita na escola, uma é a obra que engloba o 

telhado, os banheiros e tudo mais e a outra era dos  R$ 150.000,00 da elétrica, o problema é que se 

fosse feito só essa do telhado hoje, nossa escola ia ficar com telhado novo mas sem elétrica porque é 

automático, na hora que tirar o telhado vai tirar toda a fiação que está escondida em cima do forro, 

por isso que eu digo que eu tenho certo receio da questão da demora do Estado e da burocracia; sei 

que toda a luta que essa Casa e toda comunidade do Barão do Triunfo já tem tido na busca de reforma 

para essa escola, mas vamos seguir sempre ativo, sempre atento a essa dificuldade." Usou a palavra 

o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Também saudar o nosso secretário do esporte pela final do 

campeonato municipal de salão, campeonato que ocorreu de forma pacífica, terminou bem, todas as 

equipes que participaram tenho certeza que saíram satisfeitas e muito bem organizado, meu time 

conseguiu chegar nas finais, não fomos campeão mas segundo lugar já valeu e deixar um abraço 

então para todos que participaram, que estão ligados nessa parte do esporte que é importante; os 

colorados também não podem dizer a mesma coisa também, ficaram em segundo lugar mas foram 

bem, participaram, os gremistas conseguiram ganhar o grenal de novo e é esse tipo de brincadeira 

que acaba, muitas vezes, chamando o pessoal, é uma coisa diferente, o sub 12, sub 13, que teve esses 

dias mais também, então está de parabéns. Também o pessoal da zona dos Marques, Santa Terezinha 

pela organização também, é uma bela festa. Também agradecer o São Nunca que hoje eu fiz uma 
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ligação para ele, fazia uma semana que as luzes aqui dos boxes da Agricultura Familiar que estava 

ligada, segunda-feira passada na Sessão que eu saí estava ligado, disse  decerto amanhã estão 

limpando a praça alguém vai tomar providência, pois hoje ainda estava ligado, peguei o telefone 

liguei para ele e prontamente ele passou ali e as luzes estavam desligadas novamente, eu digo assim, 

é um detalhe mas é nos detalhes que começam as grandes coisas, é nos pequenos detalhes." Neste 

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

na abertura da Sessão. "Parabenizar o secretário Garigan, que leve um fraterno abraço a toda a 

equipe, que nem tu disse lá que sozinho não faria, não teria como fazer se não tivesse apoio de várias 

pessoas e a gente sabe o tanto que tu vem se empenhando na questão de esportes no nosso município, 

já conseguiu, junto com administração, o ginásio, a população pode usar gratuitamente, os 

campeonatos que tu vem fazendo é gratuitamente, então está de parabéns e não podia deixar de 

comentar, com certeza Vereador Tiago, eles tem um respeitinho pelo Colorado aqui porque eles não 

convidaram, o ano passado o Garigan convidou e não pude ir, esse ano eles não convidaram porque 

sabem quando eu estou no meio até a carroça eles tem que puxar no dia da festa, então eles tem um 

respeitinho aí, tenho certeza que a culpa não foi do meu goleiro Marcos que certas zaga não estava 

bem forte, faltava um lá para fazer companhia ao Tiago, dar umas pegada mais forte nestes gremistas 

para eles sentiram o cutuco, mas deixando a brincadeira de lado está de parabéns Garigan e continue 

fazendo esse trabalho no esporte que com certeza nossa juventude, enquanto está lá dentro brincando 

e se divertindo não está fazendo besteira. Também estava pensando aqui, eu acho que nós teríamos 

que, de repente,  ver o que os vereadores acham, eu fazer um ofício e nós convidar o pessoal que fez 

a prestação de conta da festa para de repente na segunda-feira explicar para nós melhor essa 

prestação de contas, que eu vou ser bem sincero, não entendi muito bem, é que um número não bate 

com outro lado, não sei aqui de repente uma prestação de conta diferente, então que nem disse o 

vereador Tiago, acho que é melhor a gente escutar primeiro ver o que que eles vão passar para nós e 

aí segunda a gente, de repente, consegue comentar alguma coisa, a gente sabe que não foi usado todo 

o dinheiro que a gente aprovou, então está dentro da legalidade, a gente aprovou 30 e poucos mil e 

aqui, pelo que eu vi foram usados 20 poucos mil, mas tem uns números aqui ainda que não entendi, 

então acho que vamos fazer um ofício, eu faço diretamente já convidando eles, alguém representando 

eles lá, de preferências os que fizeram a prestação de contas. Também deixar os parabéns aqui para 

minha sobrinha que fez 15 anos domingo na verdade, mas a festa foi no sábado, que Deus dê muita 

saúde para ela e que o resto tenho certeza que ela corre atrás." Nada mais havendo a tratar determinou 

encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia dez de junho de 

2019 no mesmo horário e local. 

 

 

Sala de Sessões, 03 de junho de 2019. 
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