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

Legislativa, realizou-se a vigésima terceira 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, Ilo Wildfaier Lombardi, Mateus de Lima Romeira, Tiago 

Pacheco Govoni, Alex Sandro Fallavena da Rocha e Luciane Teifke Pacheco. Havendo “quórum”, o 

Presidente Rodrigo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. A ATA 22/19, 

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

leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. n° 126/19 encaminhando 

respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. n° 127/19 encaminhando 

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

Convite do Consepro para evento em prol da Segurança Pública. EXPEDIDAS À PREFEITURA: 

Of. nº 023/19 encaminhando proposições aprovadas em Sessão Ordinária do dia 08 de julho de 2019; 

Of. LEG. nº 021/19 informando aprovação do Projeto de Lei nº 014/19; Of. LEG. nº 022/19 

informando aprovação do Projeto de Lei nº 017/19. 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 TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e 

as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente queria parabenizar a Solange, desejar a ela 

muitas felicidades, muitos anos de vida, essa pessoa que está sempre nos auxiliando com muito 

carinho e dedicação, grande companheira aqui dentro da Câmara. Também aqui sobre as respostas 

atrasadas que ainda não chegaram, o Mateus e o vereador Ilo têm um pedido sobre os saldos, para 

nós ficar sabendo a real situação da prefeitura, uns comentam que está numa boa situação, mas a 

gente não tem na mão o quanto que tem, se é que tem algum valor arrecadado ou não, então seria 

muito importante para nós essas respostas e é um direito de vereador fazer o pedido de informação e 

a resposta tem prazo para vir, então vamos aguardar mais um pouco para ver se vem essas respostas. 

Também na sexta-feira estivemos reunidos ali no prédio da Emater junto com os demais membros do 

Coderpa, fazendo uma ata referente a um recurso do Deputado Afonso Hamm, na ordem de R$ 

101.000,00 para aquisição de equipamentos e ferramentas;  quero agradecer o deputado por ter 

lembrado do município, não foi predestinado nenhum item, mas vai ser investido na área da 

agricultura, agradeço também os membros do Coderpa, o Paulo Bridi, o Arquimedes não pôde se 

fazer presente, mas está sempre parceiro também, agradeço os que tiveram ali participando e com 

certeza essas ferramentas são chegar e a gente vai ver o que vai ficar na agricultura ou vai ser 

destinado a algumas associações." Em COMUNICAÇÕES, 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 aqui o Executivo onde na segunda passada eu fiz um pedido aqui para colocar um cascalho 

lá no trajeto onde hoje já colocaram, onde causou uns quantos acidentes nesse lugar, então agora 

com certeza por um ano ou dois vai ficar tranquila aquela parte de estrada lá, vai evitar muitos 

problemas de muitas pessoas que já tiveram ali, então agradeço, sei que o tempo está cooperando e 

devagar vai se ajeitando, com certeza agora se licencia essa cascalheira e provavelmente logo se 

arruma a tombeira que a gente fica sentindo que faz bastante tempo que está parada, mas muito breve, 

se Deus quiser, vai estar prestando trabalho para o pessoal do município. Também parabenizar a 

Solange pelo seu aniversário, desejar a ela muitas felicidades, muitos anos de vida, que seja essa 
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pessoa positiva que ela é, sempre trabalhando e muito dedicada, não olha partido, não olha cores e 

tenho certeza que todos vereadores que passaram pela Câmara só saiu falando de bem dela, então 

que Deus ajude, que seja muito feliz na sua vida. Também parabenizo o Paulo Bridi  e agradeço o 

convite, que ele está andando pela Serra afora e convidando o pessoal dos comércios para participar 

desse almoço que vai ser feito em benefício a Brigada, onde já foi feito alguns e deu certo, então 

parabenizo o Paulo por estar tomando a frente, sei que tem mais pessoas se dedicando a pedirem e a 

convidarem o pessoal, a gente convidando corpo a corpo com certeza vai juntar mais gente e a gente 

espera que dê um dia bom para que junte bastante gente para que se consiga arrecadar um bom valor 

novamente para nossa Brigada que está atuando muito bem no nosso município. Também sobre a 

reunião que tiveram a tarde, me desculpem, não pude participar onde a gente já tinha feito uma lá 

com o professor e a vice onde ficou mais ou menos encaminhado alguns documentos para ele trazer, 

então vamos ver se a gente consegue que essa escolinha venha para o nosso município, parabenizar 

o vereador Diogo e os que puderam se fazer presente, uma pelo horário também não pude me fazer 

presente. Agradeço a presença da minha família também hoje na Câmara, onde a gente sempre fala 

que é o alicerce da casa é a companheira e o meus filhos estão aí assistindo o nosso trabalho, então 

agradeço a presença deles." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando, foram discutidas e 

votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, Projeto de Lei e atestado médico: 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 049/19 DO VEREADOR MATEUS que seja providenciado 

reposição das lixeiras que encontram-se danificadas no passeio do centro do município, bem como a 

instalação de mais lixeiras em lugares que houver interesse. PROJETO DE LEI Nº 018/19 Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a doar uma Bandeira do Município de Barão do Triunfo, uma do Estado 

do Rio Grande do Sul e uma do Brasil, para o Centro de Tradições Gaúchas de Laçadores e Trovadores 

de Barão do Triunfo. ATESTADO MÉDICO DO VEREADOR ILO, justificando sua ausência em 

Sessão Ordinária do dia 08 de julho de 2019. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE 

BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR ILO, Líder do MDB, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Em primeiro lugar quero deixar os 

parabéns, minha homenagem à Solange por mais uma primavera, que Deus te dê sempre muita saúde 

e êxito e cada vez você possa fazer seu desempenho maior do que está fazendo nessa Casa, então da 

minha parte deixo meus parabéns para ti e a tua família por mais uma data de aniversário. Quero 

fazer um pequeno comentário de novo, para minha surpresa ontem uma pessoa me mandou um vídeo 

sobre a carregadeira, uma estrada que geralmente pouco passo ali e a carregadeira se encontra no 

mesmo lugar onde estava há quase 6 meses, então deixo um lembrete para o nosso secretário de obra 

ou Prefeito que tome uma Providência, está lá no mesmo lugar, dizem que é tão pouca coisa que com 

R$10.000,00 ou R$ 12.000,00 se arruma a carregadeira, pode-se dizer que está atirada no lixo, na 

propriedade abandonada, no meio da capoeira, parece que não se vê um interesse do Executivo em 

arrumar ou reformar aquela máquina, é lamentável, temos duas carregadeiras e todas as duas 

espalhadas no município e nosso prefeito parece que não se vê com nem um pouquinho de 

preocupação com essas máquinas abandonadas, estragadas nas propriedades particulares, se tivesse 

no pátio da prefeitura ou no local próximo, mas está lá abandonada novamente, então deixo aqui na 

minha mensagem para o prefeito, que tome providência, com certeza de uma forma ou de outra se não 

arrumar, pelo menos deve trazer até o pátio da prefeitura que não fique abandonada no meio dessas 

propriedades particulares. Também a gente fez um pedido informação sobre algumas horas dessa 

carregadeira, se foi trabalhado no serviço particular ou não, de meu conhecimento não veio a 

resposta, não sei se o vereador Mateus tem conhecimento ou não e já vou deixar aqui a mensagem, se 

não veio a resposta sobre as horas cobrado, que o Executivo informe essa Casa aqui, já tem bastante 

tempo que foi feito e eu tenho curiosidade, conforme os colegas com certeza, da mesma forma." Usou 

a palavra a VEREADORA LUCIANE, Líder do PSD, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. “Gostaria de parabenizar a Solange pela passagem 

de seu aniversário, tudo de bom para ti Solange, tudo de bom na sua vida e que Deus te ilumine e te 
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abençoe sempre seus caminhos. Parabéns também ao Giovani, secretário do esporte e desporto por 

mais um evento que está realizando no município onde iniciou na última sexta-feira e com certeza 

também será mais um sucesso; também agradecer a todos que hoje estavam na reunião com o 

professor Cleber da escolinha de futebol, que tem no Sertão, onde estavam presentes hoje o Prefeito, 

a Vice-Prefeita, o jurídico da prefeitura e o nosso, vereador Diogo e pais dos alunos, onde foi discutido 

a vinda da escolinha para o centro do município, discutidas as maneiras legais da escolinha vim para 

cá porque todo mundo está interessado, mas tudo tem uma forma legal para acontecer.” Usou a 

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

e as pessoas que se faziam presentes. "Também não posso não deixar registrado meus parabéns a 

Solange, acho que não tem palavras para agradecer o que ela faz para a gente aqui nesta Casa, então 

só quero deixar meus parabéns e que siga sendo essa pessoa que tu é aí Solange, que tenha êxito em 

sua vida. Também agradecer o convite do Paulo, Presidente do Consepro, nos convidando para o 

evento dia 25 de agosto, com certeza, se Deus quiser me farei presente, te parabenizar pelo trabalho 

que vem fazendo na frente do Consepro, trabalho bem atuante e não desmerecendo do trabalho dos 

outros presidentes que já passaram, mas o teu trabalho estou acompanhando e vi que tu entrou de 

cabeça em busca de segurança para o nosso município, então deixo meus parabéns para ti. Também 

não posso deixar de deixar os pesares aí ao Seu José pela perda da sua esposa, Dona Odete que 

perdeu nessa semana, vinha lutando contra a doença e essa semana veio a falecer, deixar um ofício 

de pesar então em nome da família e se os vereadores quiserem assinar. Também parabenizar o 

Giovani e pedir desculpa aí pela abertura do campeonato, mas já tinha conversado com ele, que não 

ia conseguir chegar a tempo, acabei chegando no município já era quase meia-noite e estava meio 

complicado o tempo e não vim até ali, mas não vai faltar oportunidade, fiquei sabendo que estava 

ótimo, então na próxima rodada me farei presente." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder 

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

parabenizar a Solange pela passagem de seu aniversário, a gente sempre fala que o funcionário 

deveria abençoar o seu lugar de trabalho e quem dera se todos funcionários públicos fossem 

dedicados e tivessem atenção no seu local de trabalho. Quero justificar que não pude participar da 

reunião que aconteceu nesta Casa, sobre a escolinha, mas acho de extrema importância esse projeto 

no município, até coloquei que o clube teria interesse em apoiar, o vereador Diogo também se colocou 

à disposição; não pude participar porque estava na região dos Pachecos, quero aproveitar o gancho 

para dar um recado importante porque a gente está enfrentando uma situação bem complicada no 

nosso município, que é a questão da raiva bovina, há uns anos perdemos mais de 200 cabeças de gado 

no nosso município e hoje nós estamos enfrentando, não é tão grave mas está acontecendo bastante 

gado morrendo na região dos Pachecos, até é bom os colegas saberem que sempre que acontecer que 

procurem a prefeitura porque está preocupante, que os gados estão morrendo e as pessoas não estão 

procurando a prefeitura, hoje nós ficamos sabendo de gado que morreu há 20 e tantos dias e as 

pessoas não procuraram a prefeitura, e a pessoa que tem contato com um bicho assim tem que estar 

procurando tratamento, fazendo vacina para evitar um dano de saúde, pode ser irreversível. Na 

semana passada não comentei a questão das respostas, questão das máquinas realmente não veio 

dizendo se era particular e se estava sendo pagas estas horas, então acho que cabe a nós reiterar esse 

pedido, assino junto contigo essa reiteração para que o Executivo encaminhe essa resposta; também 

chamou a atenção à questão dos materiais de limpeza e infelizmente estavam sendo usados recursos 

de venda de lanches, coisas assim, para comprar material de limpeza, espero que agora tenha sido 

normalizadas porque se não é inadmissível, economia tem que se fazer, mas não economia em coisas 

básicas como material de limpeza. Por último, eu e o colega Ilo fizemos um pedido de informação 

sobre o serviço de lavagem, como está sendo contratado; assim disseram que foi feito uma licitação, 

mas a licitação foi frustrada e em breve será feito um processo licitatório, mas me chama a atenção 

que nós estamos em julho e o processo licitatório é do ano passado, nesse ano nem sequer tentaram 

fazer um processo licitatório para limpeza de carro, então respostas assim infelizmente é encher 
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linguiça. Quero parabenizar o Garigan pela estreia do campeonato e desejo toda sorte do mundo, 

espero poder participar em outras oportunidades." Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder 

do PSDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 

"Primeiramente feliz aniversário para nossa colega, digamos assim colega e mais do que uma colega, 

é mais do que uma assessora, é quase uma mãe que temos na Câmara, a Solange que tenha muita 

saúde, muita paz e que possa comemorar essa data com nós por muitos e muitos anos, Solange. 

Também agradecer a presença então do prefeito, vice-prefeita, o Cléber da escolinha de Sertão 

Santana, secretário de desporto, o jurídico da prefeitura, o nosso jurídico também participou, alguns 

pais também estiveram presentes, os vereadores também que puderam vir também, bastante 

importante essa reunião como já foi falado, a respeito da possibilidade de implantação deste trabalho 

com nossas crianças e nossos jovens, da escolinha de futebol no Município, acho que foi amplamente 

debatido hoje e tivemos um avanço bem grande até em termos de entendimento porque muitas vezes 

não é o não querer fazer, mas a forma de fazer que faz a diferença, então muito bem colocada até pela 

vice-prefeita, que teria que ser feito uma forma bem elaborada aqui para não ter o problema de 

começar e daqui a pouco tem que parar por alguma coisa legal que não teria sido feito, a gente sabe 

que cada município tem uma forma de fazer as coisas e o alinhamento até aqui que a gente teve aqui 

foi buscar em conjunto com a prefeitura, pais e Câmara de Vereadores, fazer um plano de trabalho, 

buscar alternativas para que viabilize a implantação da escolinha de futebol, então acho que foi uma 

reunião bastante produtiva e a próxima vai ser dia 5 de agosto então com os nomeados para seguir 

esse trabalho para que, se Deus quiser, em breve tenha em nosso município mais esse trabalho na 

secretaria do esporte. Também agradeço por algumas estradas, ali para baixo no Arroio Grande, não 

foram concluídas, mas espero que em breve seja feito encascalhamneto e roçadas, que são de suma 

importância; também na questão das lavagens, o Vereador Mateus comentou, eu acho que algumas 

questões estão sendo prolongadas, coisas que já deveriam ter sido resolvido e hoje eu escutei uma 

coisa da reunião, que o jurídico falou, que as coisas que estariam mais atrasadas já teriam sido 

colocadas em dia,, não quis tocar nessas questões de licitações porque não era o assunto da pauta da 

reunião, mas a gente sabe que questões como a licitação de lavagem de carro, a questão do lixo e 

outras questões que a gente sabe que estão sendo empurradas com barriga, tem que ser resolvido o 

quanto antes para então poder dizer que está em dia essas questões mais importantes, mais legais, 

então acho que neste ponto não está conforme deveria ser." 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 Solange pela passagem de seu aniversário, desejar saúde porque 

amizade ela tem bastante, a nossa grande guia da Câmara. Também quero parabenizar a Secretaria 

de obras, uma semana para cá fizeram bastante serviço, uma coisa que me deixou bastante otimista 

ver a caçamba tirada daquela situação, tiraram do mato, está no pátio, tenho esperança que em 

poucos dias ela vai estar trabalhando, agora também com o licenciamento das cascalheiras que estão 

providenciando, a gente espera que daqui três ou quatro meses vamos ter bastante estradas 

encascalhadas. Também quero agradecer a presença e o convite do Paulo Bridi para mais este evento, 

acho que temos que lutar para fazer um evento para ajudar na segurança. Quero parabenizar o 

Garigan por mais um evento, mais um campeonato que ele começou." Neste espaço, usou a palavra o 

PRESIDENTE RODRIGO, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. 

"Agradecer o convite do Consepro, a gente sabe que está lutando todo dia, deixando o seu serviço de 

lado muitas vezes para correr atrás da segurança, que a gente no que a gente consegue aqui, a gente 

também sempre está apoiando, então agradecer pelo convite, com certeza quase todos os vereadores, 

tenho certeza que estarão lá no evento. Também pedir desculpa ao secretário de desporto, que ele até 

me mandou uma mensagem lembrando de dia, eu disse que eu ia e chegou na hora apareceu um 

imprevisto, mas sei que tinha outros vereadores lá, com certeza a Câmara estava representada; 

também não tem como não parabenizar a funcionária Solange, a mãe desta Casa, desejar muita saúde, 

o dinheiro eu sei que já tem bastante, pode ser repartido com nós, mas te desejar muita saúde, que tu 
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continue sempre nesse teu jeito simples e humilde que você leva a sua vida, com certeza como o 

vereador Mateus disse, pelo menos a metade dos funcionários públicos, e não digo só municipal, mas 

estadual e federal, trabalhasse com mesmo desenvolvimento do trabalho nesta Câmara, todos os 

funcionários dessa Casa graças a Deus nós somos sorteados com bons funcionários, mas desejar 

muitos anos e muitos anos de vida mesmo, parabéns muitas felicidades." 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, 15 de julho de 2019. 
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