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Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às dezoito horas, no Plenário da Casa 

Legislativa, realizou-se a vigésima primeira 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 20/19, 

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

leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. n° 118/19 encaminhando 

respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. n° 119/19 encaminhando 

respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. n° 120/19 encaminhando 

respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa. RECEBIDAS DE TERCEIROS: 

Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. nº 021/19 encaminhando proposições aprovadas 

em sessão ordinária do dia 24 de junho de 2019; Of. LEG. nº 018/19 informando aprovação do Projeto 

de Lei nº 013/19 com emenda modificativa; Of. LEG. nº 019/19 informando aprovação do Projeto de 

Lei nº 015/19. EXPEDIDAS A TERCEIROS: Não houve. A seguir passou-se à leitura do resumo 

das proposições e projetos encaminhados à Mesa. No período do GRANDE EXPEDIENTE, os 

Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a Tribuna o 

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

que se faziam presentes. "Gostaria de agradecer a agilidade, que veio as respostas do meu pedido de 

providência, para melhorias na internet da Zonas dos Pachecos, onde na sexta-feira ainda estive na 

prefeitura e dali o secretário de administração conversou com o dono da empresa e eu assisti a 

conversa onde ele disse que ia ter que ser mudado algumas coisas ainda no contrato e hoje recebi um 

áudio onde um dos funcionários que trabalham na região prometendo que amanhã pela parte da 

manhã, se não desse tempo hoje, trabalhar na colocação dessa internet lá no posto, então a gente sabe 

que não é com tanta rapidez como a gente vai colocar na sua casa, sempre tem uns trâmites legais e 

tem que se passar por isso para que futuramente não se tenha problema. Também ao pedido da rampa 

de acesso a cadeirantes ou pessoas que precisam sair de lá em cima da maca, a resposta que vai ser 

providenciado, espera que seja em breve e com certeza o mais cedo ou mais tarde vai fazer falta e vai 

ser usado. Também gostaria de parabenizar o pessoal da família do João Paulo e da Maria Duarte 

pela festa de casamento onde teve no sábado, estava uma grande festa, o vereador Diogo de estava 

presente, é bom a gente poder participar e ver a alegria dos familiares, então desejo ao Mateus, que 

era o noivo e me fugiu agora o nome da guria, toda felicidade do mundo para esse novo casal, que 

Deus abençoe eles e também convidar o pessoal para as festas, nesse domingo não tinha em nenhuma 

capela e agora no próximo tem duas, tem a festa na capela Santo Eduardo da Linha Nova e também 

na Santa Cecília que também é município do Barão, bem na divisa, então convido as pessoas que se 

puderem fazer presente, sempre é muito bom a gente poder participar e estar vendo que essas 

comunidades, graças a Deus estão crescendo, estão conseguindo a construir, lá na Santa Cecília 

mesmo estão construindo um Pavilhão, está pronto praticamente, onde a gente sabe que isso dá 

despesa, então com certeza cada pessoa a mais que participar dessas festas vai levar um pouquinho 

a mais de lucro para essas entidades." O VEREADOR MATEUS, abriu mão da palavra. Em 

COMUNICAÇÕES, não houve vereador inscrito. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, 

quando, foram discutidas e votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, Emendas 

Modificativas e Projetos de Lei: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 044/19 DO VEREADOR 
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MANOEL RENATO que seja providenciado cascalhamento na lomba da esquina democrática que 

sobe para a Escola Egídio.  Justificativa: Devido à falta de cascalho neste local a estrada encontra-se 

muito lisa, ocasionado diversos acidentes no local. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 045/19 DO 

VEREADOR ALEX SANDRO que seja providenciado cascalhamento da estrada geral na Zona dos 

Menezes que dá acesso à residência de Orlando Menezes e José Aldoir Menezes. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 046/19 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado patrolamento na 

estrada do Cerro dos Abreu entrando na cancha do Floriano, indo até a residência de Formiga e Adão 

Vaz retornando saindo na residência do falecido Dorvalino. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 029/19 

DO VEREADOR ALEX SANDRO que informe onde estão armazenadas as folhas de disco de grade 

aradora que foram substituídas por novas e quantas tem. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 030/19 

DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que informe qual a situação dos processos de 

regularização dos terrenos das escolas municipais. EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/19 AO 

PROJETO DE LEI Nº 014/19. Durante a discussão o vereador Mateus pediu vista ao PROJETO 

DE LEI N° 014/19.   Em seguida a votação continuou com a EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/19 

AO PROJETO DE LEI Nº 016/19. PROJETO DE LEI Nº 016/19 Institui a Ouvidoria Geral do 

Município. DIÁRIA DO VEREADOR NERCIO Ida em reunião com o Vice-Governador, em Porto 

Alegre, dia 26 de junho. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra 

o VEREADOR NERCIO, Líder do PTB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Só queria então comentar que agora nesse último sábado me fiz 

presente na entrega da aquisição do trator para associação do Passo Grande, onde foi servido um 

almoço, onde estava eu, o vereador Rodrigo, vereador Mateus e vereador Ilo, a vice-prefeita também 

se fez presente, o  prefeito, estava ótimo, parabenizar o pessoal lá que está desenvolvendo agora e 

mostrando bastante interessado, então parabenizar também o  Executivo por ter cedido esse 

patrimônio para que desenvolva a agricultura nessa parte. Também não posso deixar de agradecer a 

presença de quem nos ajudou, o Urbano, nesse dia lá em Porto Alegre, que ele caminhou naquelas 

instituições todas lá com nós, disponibilizou a tarde para andar com nós lá, então em nome do 

gabinete da Kelly quero agradecer o que ele fez por nós lá e deixou o gabinete disponível lá para o 

que precisar." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Parabenizar a questão da entrega do trator 

lá na associação do Passo Grande, parabenizar o Executivo pela destinação do implemento, nossa 

Câmara por ter aprovado esse repasse e mais especial parabenizar a comunidade que está se 

reerguendo, eu acho que aqui no Barão a gente tem uma força grande nas associações, a gente só 

olhar para os municípios da volta, nenhum tem esse trabalho, o único esse que está começando esse 

trabalho é Cerro Grande mas está recém começando o trabalho de fortalecer as associações do 

interior e nós temos aqui todas as associações fortes, também participei da prestação de contas da 

associação da Invernada, a gente vê uma associação com quase R$ 30.000,00 em caixa, é bem 

surpreendente." Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Apenas saldar os colegas 

vereadores, Presidente e agradecer a presença do pessoal e uma boa noite a todos." 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 a associação do Passo Grande que está 

iniciando seu serviço, fazendo evento, receberam esse trator, vai ser bem de bom uso. Também quero 

agradecer o convite que a associação da Invernada dos Abreus, para prestação de conta aonde o 

Marcirio e o André já estão se combinando para botar esse outro trator trabalhar junto porque o 

Marcirio está tendo que fazer o serviço de grade com o trator dele porque o da associação está 

praticamente direto na globa trabalhando. Também quero parabenizar o Paulo, presidente do 

Consepro, por essa luta para conseguir um pelotão direto para nossa Brigada." Usou a palavra o 

VEREADOR ILO, Líder do MDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Também da mesma forma, quero dar os parabéns à comunidade da 
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associação do Passo Grande pela conquista do trator, com certeza vai desafogar a associação da 

Invernada e também vai desafogar muito o nosso município, com certeza vão fazer um bom uso, que 

parece que o nosso trabalho daqui da secretaria não consegue alcançar todos objetivos e com certeza 

com esse trator mais um avanço vai ter, então com certeza está em muito boas mãos. Também quero 

agradecer o deputado Alceu Moreira por ter destinado uma emenda de R$ 100.000,00 destinado à 

saúde de nosso município, eu não estou bem informado ainda, mas queria pedir informação para o 

assessor hoje, mas não pode me dar um retorno a tempo, pelo que eu sei esse dinheiro pode ser gastado 

em exames ou até algumas consultas que não se consegue através de planos pelo SUS; isso é resultado 

da nossa ida à Brasília no ano passado ainda, onde foi bastante debatido com ele e ele destinou 

emenda de R$ 100.000,00 para ser gasto na área da saúde, então deixo aqui meu agradecimento a 

ele, com certeza esse dinheiro vai ser bem usado em nosso município e se for usado nesse termo de 

colocação de exame e outros, com certeza vai ser muito bem investido, eu sei porque eu passei, não 

por um motivo tão grande desses, mas tem exame que leva seis meses, um ano, dois anos, tem uma 

pessoa que tem três anos esperando o exame para fazer e não consegue e pelo que eu sei essa verba 

pode ser abatida desse termo de exame  de pessoa que não consegue por um plano ou pelo SUS, então 

se for usado dessa forma com certeza vai servir muitas pessoas também." A VEREADORA 

LUCIANE, abriu mão da palavra. Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE RODRIGO, saudou 

novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Também quero dar os parabéns à 

associação lá do Passo Grande por essa conquista que vem sendo pleiteada a tempo já, com essa 

Casa ajudando também, desejar ao André lá muito êxito, como eu disse para ele, se trabalhar sério 

com certeza vai ter mais ajuda ainda, arriscando daqui a pouco ganhar implementos; aonde o 

trabalho é feito com sinceridade sempre tem retorno e a gente vê a empolgação dele lá, ele falou que 

até vai trabalhar, agora no começo não vai nem cobrar o tempo dele de trabalho, então  a gente vê a 

empolgação que eles ficaram com este trator. Também não posso deixar de falar aqui, porque sempre 

quando acontece alguma coisa no Executivo a gente vem aqui e cutuca forte, a gente sabe que o pedido 

de vista é um direito do vereador, mas às vezes fico sem entender os pedidos de vista porque na outra 

semana vai a votação sem nada mudando, hoje foi pedido vista aonde o vereador me disse que não 

teve tempo para ler, mas já deu parecer favorável da comissão, inclusive assinou a emenda junto, 

então fica aqui meu repúdio sobre essa questão que depois quando a prefeitura cobra dizendo que 

tranca nos vereadores, a gente deixa um rabinho para eles poder pisar; já pedi que fosse lido, eu sei 

que é um direito do vereador pedir vista, ainda pedi tenta ler que eu espero um pouquinho para 

começar a Sessão para a gente não deixar rabo para a administração depois estar pisando em cima, 

então fica aqui o meu repúdio sobre isso que aconteceu hoje, já faz 15 dias, sei que pode ficar até 40, 

mas já faz 15 que está aqui na Casa e isso para mim é inadmissível, mas pode ser que de repente 

semana que vem tenha mais emendas nesse projeto, esperar que pelo menos tenha algum fundamento 

nesses pedidos de vista e dizendo isso não quero em hipótese alguma dizer que os vereadores não 

pode pedir vista, só que quando a gente cobra isso, todos vereadores vem cobrando a tempo essa 

questão de licença saúde, essas questões de atestado que a gente sabe que tinha gente na praia 

trabalhando de atestado aqui no Barão não podia trabalhar, em outras funções estavam trabalhando 

lá e é uma cobrança forte da gente já desde a outra nominata que aqui tinha, a gente sempre cobrou 

da administração sobre essa questão de atestados, então fica aqui a minha preocupação nesse projeto 

que eu acho que agora de repente vai conseguir colocar alguma coisa nos eixos. Também semana 

passada foi muito comentado aqui sobre o leilão que foi adiado e eu não sabia o porquê que tinha 

sido adiado, eu achei que a prefeitura em si tinha adiado para aumentar ou botar alguma coisa, aí na 

terça-feira eu fui lá perguntar porque que tinha sido adiado o leilão, não dá para acreditar que não 

foi adiado porque alguém fez uma denúncia da compra da Patrola para Barão do Triunfo, isso é o 

fim do cabimento, isso não é porque, eu não sou a situação estou cansado de dá-lhe pau quando tem 

que dar no prefeito aqui, mas isso é o fim do cabimento por que que então não deixa vir essa Patrola 

e depois faz a denúncia, se de repente a intenção é prender o prefeito, sei lá o que seja, mas faz depois 
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que a patrola estiver aqui que daí não tem como o Prefeito, daqui a pouco, se defender; isso é um bem 

que com certeza vai ajudar muito nosso município; adiou só pouquinho dias, mas podia daqui a pouco 

ter trancado essa patrola de vir, então também tenho certeza que não foi feito por nenhum dos 

vereadores, quero acreditar e tenho certeza, conheço todos, mas que a gente sabe que isso tem dedo 

de outros partidos que não querem que o município vá para frente tem, isso aí a gente sabe que 

acontecia no outro mandato, da mesma forma ao contrário, mas isso é o fim do cabimento." Nada 

mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima 

Sessão Ordinária, dia oito de julho de 2019 no mesmo horário e local. 

 

 

Sala de Sessões, 01 de julho de 2019. 

 

 

 

RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA               LUCIANE TEIFKE PACHECO 

Presidente                                                 1° Secretária 


