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

Legislativa, realizou-se a décima oitava 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, Alex 

Sandro Fallavena da Rocha, Ilo Wildfaier Lombardi e Luciane Teifke Pacheco. Havendo “quórum”, o 

Presidente Rodrigo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. A ATA 17/19, 

previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após passou à 

leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Não houve. RECEBIDAS DE 

TERCEIROS: Of. n° 010/19 do Consepro, em agradecimento ao Poder Legislativo. EXPEDIDAS À 

PREFEITURA: Of. nº 018/19 encaminhando proposições aprovadas em sessão ordinária do dia 03 

de junho 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 TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Primeiramente queria agradecer o pessoal que veio aí hoje à tarde, Prefeito e as demais 

ali, a Nadir e a secretária de educação também, que vieram para esclarecer assuntos pertinentes a 

festa do agricultor, sobre a prestação de contas, onde todo mundo viu que foi uma grande festa e 

conseguimos esclarecer vários valores quando foi gasto cada valor, foi uma bela de uma 

demonstração, a gente tinha algumas dúvidas referente a parcerias com o CTG, parceria aqui com a 

paróquia, então foi bem esclarecido. Também hoje estive na secretaria de agricultura encomendando 

semente de milho e onde conversei com o Andrei ali, que até dia 19 de junho qualquer agricultor que 

tiver talão de produtor pode fazer sua encomenda de milho, tem que encomendar agora para vir em 

agosto ou setembro por aí, então quem ainda quer encomendar semente de milho na agricultura é só 

chegar ali e encomendar senão depois não consegue. Também parabenizar, ontem estive na parte da 

tarde lá na festa da Aparecida, parabenizar o Anderson Peixoto pela organização, um dia agradável, 

uma grande festa, deixar os parabéns aquela comunidade. Também completei aniversário agora no 

dia 8, convidar a todos os vereadores e as pessoas que estão presentes para comer um salgadinho e 

um bolinho ali após o fim da Sessão."  Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos 

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

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

quero deixar os parabéns ao nosso amigo vereador Tiago pelo seu aniversário, que Deus te dê muito 

êxito cada vez mais, muita saúde, com certeza o resto você corre atrás. Também quero pedir um oficio 

de pesares à menina que foi assassinada em São Jerônimo ontem, a Letícia Silva de Medeiros, uma 

tragédia muito triste que aconteceu, mas infelizmente acontece, então quero deixar um oficio de pesar 

à família Medeiros pela perca dessa menina; aconteceu né a menina tinha uma amiga  e ex-namorado 

da outra menina foi atirar ela e ela para defender a colega dela se atirou na frente e o rapaz atirou 

assim mesmo e acabou  na sua morte fatal, então deixo aqui meus pêsames à família. Também quero 

deixar meus parabéns para o seu Henrique, presidente do nosso clube da terceira idade, pelo grande 

almoço de ontem e inteirou com baile de tarde, estava muito bom muito bonito, então deixo aqui os 

parabéns ao seu Henrique pelo evento, sempre uma pessoa muito esforçada que nos conduz o grupo 

da terceira idade, então está de parabéns pelo evento. Eu quero aqui também hoje deixar um lembrete 

ao responsável da secretaria de obra, não sei se temos secretário ou temos o coordenador ou alguém 

responsável pela secretaria de obra, essa estrada eu pedi duas vezes em dezembro e janeiro e vou 
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continuar batendo mais uma vez e se não for resolvido nem que vá para frente, mas alguma solução 

vai ter ser tomada, é a estrada depois da associação da igreja dos Marques, Santa Terezinha, depois 

do Juarez, eu pedi essa estrada duas vezes, deu bastante polêmica, eles não fizeram a estrada na época 

quando meu filho tinha lavoura de melancia, se por A ou por B, mas a comunidade continua cobrando 

e eu vou continuar cobrando essa estrada, seja  do prefeito ou de secretário, alguém vai ter que fazer, 

isso até é uma vergonha, quando a gente fala as coisas se torna como crítica, essa estrada vai fazer 

três anos em novembro que não é patrolada, depois do Juarez e ali tem cinco fornos de carvão, ali 

residiu o falecido Demarão, tem mais três família para frente que liga lá perto do falecido Vituriano 

que o Prefeito, não sei se pegou de birra com alguém ali, só que falta ter que ir no Ministério para 

resolver o problema, que nem foi que aconteceu com o Orlando, então deixo aqui um lembrete ao 

responsável pela secretaria de obras, que tome providências e faça a estrada para aquelas pessoas 

porque é lamentável o que acontece, não si se é marcação, se for de mim pode fazer a estrada porque 

não estou mais plantando nesta propriedade, nem eu nem meu filho, entendo que não foi feito por 

marcação política, com certeza foi marcação da minha pessoa, vou pedir mais uma vez se não for 

resolvido, vou colocar outra Indicação, nem que tenha que ir ao Ministério Público, mas esta estrada 

vai ter que ser feita em nome da comunidade, vai ter que ser feita sim." Usou a Tribuna o VEREADOR 

MANOEL RENATO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Gostaria aqui de parabenizar o vereador Tiago pelo seu aniversário, que seja esse, eu 

digo um guri, conforme é, sincero, honesto e trabalhador e a gente deveria de ter mais pessoas no 

município que nem ele, que se empenha pelo pessoal, então deixo os parabéns e que Deus te dê tudo 

de bom na tua vida. Parabenizo também o pessoal da Diretoria da Capela Aparecida pela grande 

festa, eu acho que das que eu vi foi a que teve mais público presente foi essa festa de ontem lá, então 

com certeza o pessoal se empenhou bastante, a gente ajudando lá conforme pode e agradecer a todos 

que puderam se fazer presente lá. Aqui eu recebi uma mensagem por WhatsApp do Deputado Alceu 

Moreira, onde me passou aqui afirmando que vai ser retirado de pauta o negócio da reforma da 

Previdência da agricultura, então eu quase tinha certeza que isso ia acontecer onde eu e o vereador 

Rodrigo tivemos conversando por mais de uma hora com o deputado Giovani Feltes e pedimos para 

ele um apoio nessa questão e ele nos garantiu que ia nos apoiar, então hoje recebendo aqui essa 

notícia aí, que eu acho que é a alegria da maioria do nosso município, se bem que o problema que a 

gente tem, eu acho que não é no agricultor aonde dá valores excessivos, é lá em cima, lá nessas 

pessoas de Magistério lá onde pega uma aposentadoria aí de R$ 40.000,00 a R$ 50.000,00, mas para 

a gente aqui é uma felicidade muito grande a gente saber que os nossos agricultores vão ficar da 

forma que era, agradeço aos deputados todo coração, que nos apoiaram como sou vereador mas 

também sou produtor rural, onde a minha esperança de aposentadoria é pelo bloco, então a gente 

agradece a todas essas pessoas que nos ajudaram e a agricultura. Também gostaria de comentar 

sobre uma reunião que a gente teve com o professor Cleber, onde a gente está tentando trazer a 

escolinha para o nosso município, então tivemos, se reunimos aliás, com ele, a vice Laureni, secretário 

Garigan, a Nadir, onde a gente teve tempo de conversa e a possibilidade está grande dessa pessoa 

vim atuar no nosso município, então mesmo que hoje a gente já tem vários alunos indo até o Sertão 

Santana, então a gente vai trabalhar e ver se o prefeito, com certeza ele que vai decidir, para que 

traga esse professor para que a gente consiga a colocar essa gurizada nessa escolinha, onde tenho 

certeza que o nosso município tem um potencial bom, de uma gurizada no futebol e não é difícil de 

futuramente se tirar profissionais do município, então espero que a gente consiga, aonde ele fez umas 

propostas e eu acho que dá para experimentar, talvez mais para frente pode se mudar em algumas 

coisas, mas eu acho que com certeza a gente vai tentar que este professor venha dar aula no 

município." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidos e votados os 

seguintes Projetos de Lei e diárias: PROJETO DE LEI N° 08/19 acrescenta inciso “V” ao artigo 1° 

da Lei Municipal n° 305/2017 e dá outras providências, REJEITADO com 06 votos contrários 

(vereadores Tiago, Alex Sandro, Nercio, Luciane, Ilo e Diogo) 01 voto a favor (vereador Manoel 
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Renato) e 01 abstenção (vereador Mateus). PROJETO DE LEI N° 010/19 concede gratificação por 

participação aos membros ocupantes da comissão de certificado de registro cadastral – CRC – concede 

gratificação especial aos presidentes das comissões municipais e dá outras providências, 

REJEITADO com 07 votos contrários (vereadores Tiago, Mateus, Alex Sandro, Nercio, Luciane, Ilo 

e Diogo) e 01 voto a favor (vereador Manoel Renato). PROJETO DE LEI Nº 011/19 Altera a 

composição da Comissão de avaliação da promoção constante do artigo 17 da Lei Municipal nº 

077/2005, acrescenta parágrafo único ao referido dispositivo e dá outras providências, APROVADO 

por unanimidade. Foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade a DIÁRIA DO 

VEREADOR NERCIO ida a CRPO de Guaíba, dia 04 de junho e o ATESTADO MÉDICO DO 

VEREADOR ALEX SANDRO justificando sua ausência em Sessão Ordinária do dia 

03/06/2019. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. 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 nosso colega Tiago pela passagem de seu 

aniversário, te desejar saúde em primeiro lugar que o resto eu sei que tu busca, tu é batalhador. Quero 

parabenizar o pessoal da Comissão da ótima festa da Nossa Senhora Aparecida, onde fizeram um 

ótimo evento, fui até, essa vez contar um pouquinho com a sorte, com bloquinho da rifa e tenho que 

buscar um cabrito lá, tive um pouco de sorte. Também quero agradecer a presença da Nadir, da 

Clarice e junto ao prefeito, por nos esclarecer e trazer uma prestação de contas da festa, acho que 

isso é muito importante é uma das primeiras vezes que fizeram porque muitas vezes fica só o 

comentário na rua, um diz que diz que, e as pessoas em dúvida aí. Também quero agradecer e 

parabenizar a nossa Brigada por quase todos os dias e noites estar fazendo ronda na cruzada, na casa 

dos transportadores de fumo, isso é muito importante, eles cruzam duas ou três vezes mostrando e 

dando sinal que estão presentes, onde muitas vezes tem alguém chuleando uma carga de fumo mas vê 

que a polícia está presente também." O VEREADOR ILO abriu mão da palavra. Usou a palavra a 

VEREADORA LUCIANE, Líder do PSD, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Agradecer também a presença hoje da Nadir e da Clarice, secretaria 

da educação, e do prefeito que vieram explanar sobre a prestação de contas da festa do Município, 

onde tirou bastante dúvidas e ficou bastante esclarecido. Também parabenizar a comunidade da 

Aparecida pela belíssima festa no dia de ontem. Também parabenizar o nosso colega Tiago pela 

passagem do seu aniversário, te desejo tudo de bom na tua vida, que Deus te ilumine sempre o seu 

caminho." Usou a palavra o VEREADOR NERCIO, Líder do PTB, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Eu não podia deixar de parabenizar o nosso 

Vereador Tiago pela passagem do seu aniversário, que tenha bastante saúde e êxito em sua vida, que 

siga sendo essa pessoa que o senhor se representa aqui nesta Casa, esse amigo. Também gostaria de 

me desculpar perante a comunidade da Nossa Senhora Aparecida também a dona Dilma lá que eu 

disse que me faria presente no baile que ela fez, o baile beneficente lá e eu tinha programado de 

almoçar na festa e mais tarde dar uma passadinha lá no baile, mas tive que trabalhar esse fim de 

semana, a gente depende de ferramentas, na colheita a gente não pode perder e a ferramenta que eu 

precisava era uma colheitadeira de milho e ficou de varde exatamente nesse dia e eu não podia perder, 

então passei o dia tirando o corpo do costume, passei o dia trabalhando e fiquei devendo a minha 

presença.” Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero iniciar parabenizando colega Tiago 

pela passagem de seu aniversário, sabe que é uma alegria trabalhar contigo nessa Casa e que siga 

sempre sendo essa pessoa para frente, um cara sério. Parabenizar a terceira idade e a comunidade 

Nossa Senhora Aparecida pelos eventos que fizeram ontem, é muito bom ver as entidades do nosso 

município andando para frente. Gostaria de fazer um comentário, hoje pedi para a Dalvana uma 

relação das respostas atrasadas e me chamou atenção que temos uma resposta do dia 18 de fevereiro, 

dia 18 agora fecha 4 meses que tem uma resposta de  um pedindo informação atrasado, temos do dia 

11 de março, temos do dia 25 de março, enfim mais cinco aqui e os pedido de providência então nem 
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se fala, passa de uma dúzia com certeza; deixo aqui frisada essa minha indignação, até hoje achei que 

o prefeito ia poder ficar um pouquinho mais, mas a gente entende que teve alguns compromissos, eu 

ia questionar ele, mas chegou gente procurando ele, mas deixo aqui registrada a minha insatisfação 

nesse assunto. Só os dois comentários, foi falado por exemplo, da Comissão de Licitações, eu não 

tenho certeza quem são as pessoas participantes, mas as que eu sei são ótimas profissionais, só que 

daí me chama atenção, quem era até 2017? Eu fui gestor e coordenador e participei de várias 

licitações e raríssimas vezes dava problema e esse ano eu faço uma pergunta, quantas licitações foram 

feitas esse ano? Então por que trocaram as servidoras? Uma foi a candidata a prefeita pela oposição 

aí foi trocada de setor, podem dizer que estava de atestado, não sou médico para estar julgando 

atestado da pessoa, mas hoje já se encontra em um outro trabalho sendo que poderia estar muito bem 

colaborando nessa parte. Também como as palavras que o vereador Nercio falou, as cobranças vindo 

para cima do prefeito e o prefeito está jogando para a torcida, no caso a torcida somos nós, vem para 

cima da gente fazendo cobrança, cobram ele em vez de matar no peito vem para cá, se passar passou, 

aí me chama atenção porque enquanto a gente estava conversando, como falei antes a minha irmã faz 

parte de uma destas comissões, para ela se tinha dito que tinha sido reprovado esse projeto, antes de 

nós votar a comissão já sabia que ia ser reprovado, inclusive foi  imaginado pedido de vista, foi essa 

informação que chegou, mas aí se vê a total falta de sintonia que está acontecendo e o que me indigna 

é  que muitas vezes a administração que botar para cima da Câmara, dizendo que os vereadores não 

estão querendo colaborar, mas pelo amor de Deus, acho que uma administração que tivesse uma 

Câmara tão empenhada com os problemas do município que nem a nossa, acho que o prefeito deveria 

estar  bem feliz por causa que a gente está envolvido em tanta coisa que a gente está buscando, está 

procurando, quer colaborar, corre atrás de emenda independente de ser da situação ou oposição e 

mesmo assim ficam espalhando inverdade na rua, denegrindo muitas vezes essa Legislatura, mas 

deixo aqui minha indignação e o registro de que, como sempre tenho falado, essa Câmara é parceira, 

colabora, esses dias mesmo uma pessoa questionou as diárias dos vereadores, pelo amor de Deus nós 

ganhamos R$ 60,00 numa diária, alguém vem questionar os gastos desta Câmara, as atitudes desta 

Câmara, me desculpe, mas essa pessoa deveria estar repensando muito bem suas atitudes." Usou a 

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

e as pessoas que se faziam presentes. "Também parabenizar então o nosso colega Vereador Tiago 

pela passagem de seu aniversário, muitas felicidades, muitos anos de vida Tiago, continue sempre 

batalhando pelos seus ideais. Também agradecer então a Nadir e a nossa secretaria da educação e o 

Prefeito também por vir aqui a respeito da prestação de contas da festa onde a gente pediu algumas 

informações a mais que não estavam na prestação; muito bem como o doutor Norberto comentou, 

uma das melhores prestações de contas que já veio até então, bem especificado, mas sempre fica 

alguma dúvida, então agradecer pela presença delas. Também queria deixar aqui registrado 

verbalmente então, a gente sabe que a gente está num período bastante chuvoso, mas a gente tem 

algumas estradas no município que encontram-se em situação bastante complicadas, na Estrada da 

Invernada dos Abreus, ali no Rolante eles desceram até o Mário depois não foram mais, também 

aquela estrada está bastante complicada ali quem sobe para os Menezes, Morrinhos, Zona dos Pizzios 

entre outras, então deixar o meu registro que agora aproveite que está marcando uma semana de 

tempo bom, coloquem essas máquinas a trabalhar, a gente sabe que está trancando um pouco na 

questão do cascalho, estão liberando as cascalheiras, mas tem muita coisa que dá para fazer sem o 

cascalho, abrir alguma estrada destas que eu comentei, tem pontes  e bueiros para ajeitar, para 

desentupir, para fazer, então deixar novamente o nosso, o meu alerta para que não deixe cair mais do 

que já está algumas estradas do municípios, outras já estão em situação boa." Neste espaço, usou a 

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

Sessão. "Quero deixar aqui meus parabéns pela passagem do seu aniversário Vereador Tiago, a gente 

sabe que muitas vezes a gente até tem opiniões diferentes, mas sempre pensando para o bem do 

município, sabe que tenho um grande respeito por ti e sei da tua capacidade e do teu comprometimento 
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com o nosso município, então continue sempre lutando pelo nosso município e também na tua vida 

pessoal, sempre tenha êxito, bastante saúde e dinheiro eu sei que tu corre atrás e se vira nos 30. 

Também quero agradecer a presença do Prefeito hoje à tarde, da tesoureira Nadir, da secretaria de 

educação, pela prestação de contas da festa do agricultor, que isso enquanto sou vereador é a 

primeira vez que acontece no município, então a gente vê que as coisas são feitas bem as claras, até 

algumas questões foram pagas que não precisavam estar na prestação de conta, mas ali estavam para 

ser bem certo que tem que ser, então quero deixar os parabéns a eles e também não podemos esquecer 

aqui que, nem sabia que era tanta gente, a secretaria de educação falou que eram um 114 pessoas 

voluntárias envolvidas na festa, que também ajudaram a administração a fazer esse baita evento, 

deixar aqui meu agradecimento a todas as pessoas que tiveram envolvidas." Nada mais havendo a 

tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, 

dia dezessete de junho de 2019 no mesmo horário e local. 

 

 

Sala de Sessões, 10 de junho de 2019. 
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