
 

 
 

 

 

ATA 022/19 

 

 

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

Legislativa, realizou-se a vigésima segunda 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 e Luciane Teifke Pacheco. O vereador Ilo Wildfaier Lombardi não estava 

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

Sessão. A ATA 21/19, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por 

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

Convite para abertura da 6° taça intermunicipal de futsal. RECEBIDAS DE TERCEIROS: convite 

para formatura do EJA. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. nº 022/19 encaminhando proposições 

aprovadas em Sessão Ordinária do dia 01 de julho de 2019; Of. LEG. nº 019/19 informando aprovação 

do Projeto de Lei nº 016/19 com emenda modificativa. 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. "Agradeço a presença de todos, para gente é de 

muita satisfação sempre, ter gente nos prestigiando, assistindo o nosso trabalho que a gente vem 

prestando ao município. Então aqui em primeira mão gostaria de parabenizar as capelas onde teve 

as festas do último fim de semana, capela Santo Eduardo, onde também acredito eu que foi das 

maiores festas que teve ali na região, muito bom almoço, parabenizo as pessoas que a gente sabe que 

estão se forcejando ali para dar o melhor para o pessoal no dia da festa e com certeza, acho que 

ninguém pode sair reclamando, estava tudo bom, tudo perfeito da mesma forma o pessoal da Capela 

Santa Cecília também que é município do Barão, bem na divisa, também estava uma grande festa, a 

gente graças a Deus pode participar desses eventos que ocorrem todo ano no município. Também 

parabenizar o pessoal da prefeitura pelo trabalho onde graças a Deus também foi conseguido a fazer 

a licitação da Patrola onde para a gente, para o povo baronense vai ter uma grande melhoria nas 

estradas, que a gente sabe que o município do Barão é capaz de ter quilômetros por dois municípios 

desses mais pequenos aí bem próximo da gente, então com as duas Patrola com certeza é muito difícil 

se conseguir arrumar todas as estradas, se Deus quiser em breve chegando essa outra Patrola nova 

mesmo assim 100% com certeza nunca vai estar, mas a gente vai conseguir a chegar bem mais 

próxima aí do 100%, então deixo meus parabéns ao Executivo, onde a gente está conseguindo comprar 

uma Patrola, não de emendas parlamentares, mas de recursos próprios, onde nessa crise que a gente 

vê, todo mundo sabe que é crise federal e estadual, então no município o pessoal que está se 

empenhando na prefeitura estão de parabéns por hoje estar conseguindo adquirir um patrimônio 

desse alto valor para o município." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos 

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

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

parabenizando na forma do vereador Renato, as comunidades que fizeram seus eventos ontem, a gente 

fica feliz em ver as comunidades em nosso município, todas elas se estruturando, fazendo suas 

atividades e oferecendo belas estruturas para suas comunidades. No final de semana também, quero 

dar os parabéns a todos que tiveram sua participação, houve uma concretização de um projeto que 

iniciou com a turma da escola JJ de Andrade onde a professora Viviane um dia me procurou até 

passando algumas posições dos seus alunos onde falam algumas queixas do município, algumas 
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coisas assim, e uma delas foi levar a placa, que até poucos dias atrás o vereador Diogo tinha feito 

uma indicação para ser retirada, de boas-vindas à cidade ali e que fazia em torno de 20 anos que uma 

empresa tinha colocado ela no município, então eu vou até sugerir para ela que fosse feito um projeto 

para a escola, buscando algum patrocínio para colocar uma placa nova, no final do ano passado 

tivemos retorno da Certaja que fez a doação do recurso para conseguir colocar a placa e depois 

tiramos vários apoios da comunidade e o Socó fez a preço de custo, o São Nunca conseguiu um poste, 

Adriano Nascimento conseguiu outro poste e assim foi e no final de semana, o Sicredi tinha o Dia C, 

o dia de cooperar e eles procuraram eu e a Viviane para fazer a instalação dessa placa, outros 

municípios fizeram doação de sangue, vários municípios tiveram atividades e aqui optaram por fazer 

isso e o Sicredi se encarregou em angariar mais pessoas da comunidade,  o Tiago até foi  com uma 

plaina um dia limpar, o Diogo também conseguiu um caminhão, o Queixinho concretou a base, sei 

que várias pessoas se envolveram, o Leomar e os colaboradores do Sicredi, foi feito um belo trabalho, 

está ali uma bela placa nova de boas-vindas a quem chega nessa cidade, uma ação simples e pequena, 

mas que é de grande valia porque todos que foram procurados tiveram seu envolvimento. Também 

gostaria de novamente solicitar a reiteração de alguns pedidos de informação que não vieram para 

essa Casa, eles mandaram alguns mas alguns não vieram e alguns vieram atrasados, não vieram da 

forma certa, como por exemplo aquele do leilão, onde um outro colega pouco tempo atrás fez um 

pedido e veio completo e eu fiz o mesmo pedido só que de outro leilão e veio dizendo que quem quisesse 

que fosse buscar na Prefeitura as informações, eu não concordo com isso, então peço à esta Casa que 

reitere, já foi cobrado para buscar o Regimento, mas não queria buscar o que está no Regimento, 

acho que o Regimento manda abrir uma CPI para questão de respostas e acho que uma coisa que o 

Executivo tem condições de fornecer as informações, não custa ter a boa vontade de buscar essas 

informações que essa Casa tem o direito de buscar, então deixo aqui reiterado que seja feita a 

reiteração dos pedidos que não foram entregas e os que não vieram a contento, para evitar qualquer 

problema. Também com relação à alguns pedidos de informações que eu fiz, certa feita esse ano, eu 

e o colega Ilo fizemos um pedido de informação sobre o diário de bordo e a prefeitura enviou uma 

resposta dizendo que não era obrigada, que não tinha uma lei que obrigava os motoristas a preencher 

o diário de bordo, busquei o IGAM, órgão que presta assessoria para nós,  e estão encaminhando 

junto ali a resposta dizendo que são obrigados a ter o diário de bordo ou outra ferramenta de controle 

para dizer o que está sendo feito com os carros; porque não ter diário de bordo? Todos os carros têm 

diário de bordo, sempre teve; estão usando o carro para alguma coisa errada? Estão usando os 

veículos oficiais para alguma coisa particular que não pode ter um diário de bordo? Mostrando as 

informações para essa Casa ou para qualquer cidadão que tem interesse em fiscalizar os trabalhos 

do município, então estamos reiterando hoje, pedindo que seja implantado o diário de bordo para ter 

controle e transparência; essa administração coloca como um dos seus lemas a palavra 

transparência, mas infelizmente a transparência tem faltado bastante tanto com essa Casa quanto com 

a população, então deixo aqui minha indignação novamente com este caso." O PRESIDENTE 

RODRIGO usou a Tribuna. "De antemão secretário do desporto, quero te dar os parabéns que pelo 

que eu pude perceber, pela quantidade de time, com certeza vai ser o maior campeonato já feito nesse 

município, então de antemão já quero te dar os parabéns não sei qual é a tua ideia que uma vez tu já 

usou aquela questão de quando o jogador tomar cartão amarelo e vermelho, questão da alimentação, 

trouxesse um quilo de alimento, não sei se tu tem essa ideia de fazer de novo, sei que esse campeonato 

vai ser cobrado R$ 100,00 porque não é um campeonato só de jogadores do município então não tem 

como fazer bem gratuito, mas acho que é um precinho bem barbada dos participantes pagar sendo 

que a gente vê que vai vir time até de Porto Alegre participar, de vários lugares. Também como o 

Vereador Renato falou aqui, quando tem que criticar eu venho e crítico e tem que parabenizar a 

administração, o Prefeito e os envolvidos pela compra dessa patrola que se não tiver recurso vai ser 

uma Patrola New Holland aonde era previsto gastar R$ 690.000,00 nessa compra e aonde no leilão 

ela saiu por R$ 577.000,00, então baixou mais de R$ 100.000,00 no leilão, então está de parabéns a 
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administração e que tomara que venha logo essa Patrola para ajudar nas nossas estradas do 

município. Também recebi várias reclamações daquela estrada do Campo de Rodeio, as pessoas que 

andaram limpando suas terras e empurrando para o meio da estrada, eu não estive lá não sei se é 

verídico ou não, mas eu acredito que seja por que as pessoas vieram reclamar; eu acho que também 

a comunidade, quem tem propriedade ali, também tem que ter um pouco de bom senso porque têm 

mais moradores do município que usa a entrada; mas o principal motivo de eu estar aqui hoje, até 

tem umas fotos para colocar, é a questão do recolhimento de lixo, essa lixeira, o primeiro pedido que 

eu fiz verbalmente foi no meio do mês passado, dia 24 eu enviei essa foto e está aí para comprovar, 

para o secretário de administração, para o coordenador de obras e para procurador do município, 

que se fizesse alguma coisa com a empresa que não estava cumprindo e eu esqueci, mandei para 

empresa também, tem no meu Whats aqui, mandei para a empresa e o dono da empresa me disse que 

ia recolher, dia 24 hoje e hoje é 08, ontem eu passei lá e aquelas primeiras fotos que foram passada 

são de ontem, aquelas do Whats são do dia 24, isso enche um caminhão, os moradores já disseram 

que quando juntar vão consumir com a lixeira de lá, então como muito bem dito pelo vereador Mateus, 

o slogan era  Transparência e eu não tenho medo de firma nenhuma, não me interessa de onde seja 

ou quem era o proprietário de firma, que se tome uma atitude, hoje novamente eu enviei para as 

mesmas pessoas, os quatro, para o dono da firma, para a administração, para  o procurador e para 

o coordenador e hoje eu mostrei para o prefeito, dia 24 eu não mostrei porque o Prefeito estava em 

Brasília, então o Prefeito não estava sabendo, então eu espero que no mínimo, no mínimo, no mínimo 

o procurador e o secretário de administração façam alguma coisa e tomem alguma atitude com essa 

empresa ,que a gente sabe, vereador Diogo está acostumado a falar, se eles não querem trabalhar no 

município, acham que estão ganhando pouco, nós temos um pessoal aqui do Sertão que sempre fez 

um serviço bem razoável para o município e que quer trabalhar, inclusive colocando gente do nosso 

município para trabalhar, então se a administração tomar uma atitude com essa empresa, uma atitude 

de administração séria,  administração transparente e enviar para essa Casa a atitude que foi tomada, 

eu volto segunda-feira aqui e vou ler a atitude que foi tomada, senão eles aguentam que eu vou cobrar, 

toda segunda eu vou cobrar porque eu acho que já está faltando da administração cobrar esta firma, 

não é só culpa da firma, a firma está ganhando, está enrolando, a administração se não cobrar vai 

levar ferro de mim aqui sempre." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando, foram 

discutidas e votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, Projeto de Resolução e 

Projetos de Lei: INDICAÇÃO Nº 020/19 DO VEREADOR RODRIGO que seja estudada a 

possibilidade de realizar a contratação de um professor de danças tradicionais para dar aulas para a 

invernada do CTG Laçadores e Trovadores de Barão do Triunfo. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

047/19 DO VEREADOR RODRIGO que seja providenciado com urgência o recolhimento do lixo 

da lixeira localizada na estrada da Produção na entrada da Usina, bem como da lixeira na estrada do 

Mato Bier no Bar da Jurema. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 048/19 DO VEREADOR DIOGO 

que seja providenciado patrolamento, cascalhamento, roçadas e reforma de bueiros na estrada que entra 

em Gilberto Hollz, saindo em Marcos Michelsen, retornando a estrada principal, entrando em Delamar 

Jass e saindo em Toninho Raphaelli, “Estrada Barros Cassal”. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 

031/19 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que informe se já foi reimplantado o 

preenchimento dos diários de bordo dos veículos oficiais, haja vista que esse é uma obrigação dos 

órgãos públicos a fim de dar maior transparência as despesas públicas caso ainda não tenha sido 

reimplantado informem o por quê. REQUERIMENTO 004/19 DO VEREADOR DIOGO requer ao 

Presidente o agendamento de reunião com o Prefeito, Secretário de Administração, Secretário do 

Desporto Turismo e Lazer e o professor Cleber, para tratarem sobre a implantação da uma escolinha 

de futebol de categoria de base em nosso município.    PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/19 - 

Regulamenta a criação, estrutura e o funcionamento da ouvidoria parlamentar da Câmara Municipal 

de Barão do Triunfo/RS. PROJETO DE LEI Nº 014/19 Altera o art. 148 da Lei Municipal nº 

059/1993 que trata da inspeção de saúde oficial dos servidores públicos integrantes do quadro de 
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funcionários da administração municipal de Barão do Triunfo e dá outras providências. PROJETO 

DE LEI Nº 017/19 Autoriza o Poder Executivo a realizar a despesa com a realização da “6ª Taça 

Intermunicipal de futsal” e dá outras providências. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE 

BANCADA. Os vereadores MATEUS E LUCIANE, abriram mão da palavra. Usou a palavra o 

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

que se faziam presentes. "Então brevemente queria apenas saldar a iniciativa da professora Viviane 

juntamente com a parceria do Sicredi e Certaja, onde foi instalada aquela placa que não é tanto nem 

pelo valor, mas é pela ação e pela iniciativa e pelo interesse que a comunidade se mostrou, das 

empresas, de agregar alguma coisa de beleza e que chame atenção no nosso município, Vereador 

Mateus eu sei que estava bem ativo nessa questão, vereador Tiago, Leomar, Carreirinha, enfim várias 

pessoas da comunidade, alguns alunos do JJ, pessoal do Sicredi; que é uma iniciativa que vale muito, 

vale muito porque muitas vezes a gente deixa de ficar dependente do poder público para nós 

comunidade, falando no geral buscar alternativa, é aquela mesma situação muitas vezes do cara que 

tem um valo atravessado na frente de casa que está criticando e esperando que a prefeitura venha 

tapar, as vezes na porta da casa e não é capaz de pegar uma enxada ou pegar o seu trator, muitas 

vezes tem dois ou três tratores em casa, ele está sendo prejudicado com aquela situação e não é capaz 

de fazer, não é capaz de enxergar que muitas vezes tem coisas mais importantes ou mais pessoas para 

ser alcançadas do que uma simples necessidade particular, então eu fiquei bastante contente de poder 

ajudar e colaborar com o que eu pude fazer e são mais iniciativas como essa que vão nos movendo e 

vão trazendo o nosso carinho que a gente tem pelo Município por sempre tentar melhorar a nossa 

casa." 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 os festeiros da Capela 

Santo Eduardo pela ótima festa, da mesma forma a Capela Santa Cecília, tiveram sorte, um dia frio 

mas sem chuva onde fizeram um ótimo evento. Eu quero também parabenizar o secretário Garigan 

por esse novo campeonato, eu sei que com a tua capacidade vai conseguir fazer um ótimo evento. 

Também parabenizar a nossa administração pela aquisição dessa nova Patrola, a gente sabe que, não 

vamos dizer se vai ter três patrolas trabalhando porque nosso tipo de terreno, depois de cinco ou seis 

anos de uso a gente sabe que, se uma está trabalhando a outra está sendo arrumada, está com 

problema, mas uma Patrola nova por um bom tempo vai fazer um bom trabalho. Também quero deixar 

os sentimentos de pêsames à família do nosso amigo Osvaldo Barbieri Lanzarini mais conhecido como 

Dino Lanzarini, onde há dezoito ou dezenove anos, acho que poucos lembram, mas ele foi 

desenganado pelos médicos e teve felicidade de manter mais alguns anos com a família, mas sempre 

chega a vez de todos e deixou a família e quero pedir um ofício de pesar para os colegas assinarem 

com nós." Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou encerrada a presente Sessão, 

convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia quinze de julho de 2019 no mesmo horário 

e local. 

 

 

Sala de Sessões, 08 de julho de 2019. 
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