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

Legislativa, realizou-se a vigésima quinta 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 24/19, 

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: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. nº 028/19 encaminhando 

proposições aprovadas em Sessão Ordinária do dia 05 de agosto 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 DIOGO, saudou 

o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente queria 

saudar nosso executivo Municipal pelo projeto que está chegando nessa Casa que provavelmente irá 

a votação hoje, projeto 20 de 2019 que institui a política Municipal do Esporte e dá outras 

providências, é um passo importante que o município está dando, claro que isso foi um trabalho 

buscado primeiramente pela comunidade, um anseio primeiramente da comunidade onde tivemos um 

apoio também do secretário, dos nossos munícipes, da nossa vice-prefeita, enfim de toda a Câmara 

Municipal, um passo importante na questão do esporte do município, que eu acredito que vai abrir 

portas, caminhos para projetos importantes para o futuro e também até para buscar recursos, em 

Ministérios e enquadrar o município em outras questões em todos os segmentos do esporte, esporte 

que é vida, é saúde, enfim criança, adulto que está no esporte, principalmente as crianças, às vezes 

deixam de estar metidos em outras coisas, metido muitas vezes no crime ou aprontando na droga, 

enfim o esporte só tem a colaborar, o esporte só traz benefício para nossa população, para nossas 

crianças, nossos jovens, para todo mundo e como eu digo que quando a gente vê alguma coisa que 

não está certo a gente tem que criticar, a gente tem que se posicionar, trazer a nossa opinião mas 

quando são elaborados projetos deste tipo a gente tem que vir aqui e colaborar principalmente e 

agradecer por esse tipo de iniciativa; acredito eu que vai passar tranquilamente e meu voto, você já 

sabe que é favorável. Também queria agradecer então ao Deputado Lucas Redecker, no qual tive uma 

audiência nesta última sexta-feira, no qual destinou então uma ementa de R$ 200.000,00 na área da 

agricultura para o nosso município, são essas emendas extra orçamentárias que estão saindo agora, 

que vão ser contemplados até o final do ano para benefício em várias áreas da agricultura, isso aí 

abrange uma grande lista de coisas que podem ser, depois dentro de um plano de trabalho, que podem 

ser construídas, efetivadas através dessas emendas, desde o maquinário enfim melhorias em 

estruturas, em todos os sentidos, eu achei até bem interessante porque antes era geralmente destinado 

mais a maquinário e hoje abrange esse tipo de emenda que vem do Ministério da Agricultura até no 

setor da agroindústria, da agropecuária, é grande o leque que pode ser investido esses recursos, então 

o Deputado Lucas Redecker até como eu digo, ele sempre contribuiu, sempre colaborou com tudo que 

pôde, no município como deputado estadual e agora como Federal não deixou de se lembrar de nós 

aqui e conseguiu colocar uma emenda em Barão, Barra do Ribeiro e São Jerônimo por enquanto na 

região, a gente sabe que muitas vezes o limite do deputado é alto, mas para atender muitos municípios 

é complicado, tem que escolher, tem que escolher os municípios mais necessitados para colocar o 
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recurso, a gente sabe que outros deputados também vem colaborando e como eu sempre digo a gente 

tem que olhar e ter bons olhos e ajudar sempre quem nos ajuda, primeiramente é um dos fundamentos 

que a gente sempre prega aqui na nossa Câmara aqui, tem outro deputados também que colocam 

bastante recurso aqui no município, deputados de outros partidos, do PMDB, PTB, do PP, enfim, mas 

do PSDB fazia horas que a gente não conseguia uma verba, então me sinto muito contente, muito feliz 

de ter conseguido intermediar esse recurso que se Deus quiser em poucos dias vai estar beneficiando 

nossa agricultura no município, que realmente merece todo o investimento que é feito na área da 

agricultura é pouco porque o nosso município é um município 90% agrícola e carece ainda de vários 

investimentos em várias áreas de várias culturas enfim em várias áreas do município, de associações, 

enfim, para incentivar cada vez mais os nossos agricultores." Usou a Tribuna o VEREADOR ILO, 

saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes.  "Em primeira 

mão quero aqui agradecer as felicitações que tive no dia de sábado quando completei mais uma 

primavera, quero agradecer todas as pessoas que se lembraram de mim, pessoas que me mandaram 

uma mensagem pelo e-mail, então fico muito agradecido e que Deus ilumine a todos nós, mais um ano 

de vida, mais uma primavera para mim, só tenho agradecer a Deus por fazer mais um aninho; da 

mesma forma eu também quero deixar os parabéns a todos os pais que estão aqui presente, de nosso 

município, de nosso estado, eu infelizmente não tenho mais o meu pai, mas com certeza está bem 

acolhido por Deus, então parabéns a todos os pais de nosso município. Também não posso deixar de 

agradecer também o deputado Alceu Moreira, tive mais um encontro com ele na semana passada, 

também está repassando uma emenda de R$ 150.000,00 para o nosso município, para nossas 

associações, já tinha passado a mais dias, mas na semana passada estive conversando novamente, 

onde está repassando R$ 150.000,00 para associações, onde vai ser dividido para quatro ou cinco 

associações, então também está de parabéns o deputado, também muito voltado em nosso município, 

quando dá sempre está contribuindo, uma forma ou de outra, tem outras emendas também, então deixo 

aqui meu agradecimento a ele por sempre ter lembrado de nosso município." 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 parabenizar o pessoal do executivo 

onde na quinta eu vi que chegaram três carros novos, onde a gente sabe que o município é bem distante 

aqui da capital, tem que ter esses veículos novos porque diariamente nem sei dizer a quantidade que 

é deslocado de veículo para Porto Alegre, mas acredito eu que tem dias que chega de oito a dez 

deslocamento, então parabenizo o pessoal que compraram esses veículos com recurso próprio e com 

certeza vai ser muito bem utilizado, principalmente na Secretaria da Saúde. Também gostaria de 

deixar os parabéns para o vereador Ilo que estava completando, acho que seus sessenta e uns anos 

no sábado, que seja muito feliz, que tenha muito êxito na sua vida. Também parabenizar a todos os 

pais do mundo, principalmente os do Barão, onde a gente só sabe o que é pai depois de ser mesmo, 

que nem todo mundo fala, então a gente deixa os parabéns a todos os pais guerreiros que a gente tem 

no nosso município. Também comentar um pouquinho desse projeto que a gente vai votar hoje, que já 

tenho certeza que não é o primeiro passo que está em andamento, a gente já teve reuniões, várias 

reuniões, mas com a chegada desse projeto que até que foi agilizado rápido, também agradeço o 

pessoal do executivo que mandaram esse projeto para que se consiga criar essa escolinha do 

município, onde a gente  ver que temos vários alunos gurizada indo para o Sertão, então a gente faz 

esse movimento e cria essa comissão e vamos ver se quanto antes a gente já está com professor no 

nosso município, que os munícipes merecem e vai facilitar também para esses que estão indo lá para 

o Sertão hoje fazer essas aulas lá, então vamos torcer  e não deixar parar, votemos esse projeto 

tentando dar continuidade, com certeza até o fim do ano ou até bem antes já temos aulas no 

município." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando, foram discutidas e votadas e 

aprovadas por unanimidade as seguintes proposições e Projeto de Lei: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 

Nº 052/19 DO VEREADOR MATEUS que seja providenciado conserto da iluminação pública nos 
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locais que necessitam de conserto. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 053/19 DO VEREADOR 

NERCIO solicita ao Executivo Municipal REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

034/19 que seja realizado patrolamento na estrada que dá acesso as residências de Moisés indo até a 

residência do Osvaldo, filho do falecido Antônio Bode na localidade Cerro dos Abreu. Justificativa: 

os moradores relatam que os supermercados não estão realizando a entrega de ranchos devido não ter 

acesso até suas residências, bem como os taxistas também não querem realizar serviços de corrida 

pelas péssimas condições da estrada, sendo que o morador Osvaldo tem problemas de 

saúde.  PROJETO DE LEI Nº 020/19 Institui a Política Municipal do Esporte e dá outras 

providências. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o 

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

que se faziam presentes. "Brevemente Presidente, só fazer mais uma colocação sobre esse projeto que 

passou, que não canso de falar a respeito porque desde o início foi uma vontade tanto nossa aqui 

como dos pais, enfim, de algumas lideranças do município também e só para frisar, como é bonito, 

como acontecem as coisas quando a gente deixa a política em segundo e terceiro plano, quando a 

gente se une por um objetivo sem menosprezar, mas também sem colocar cargos à frente, sem colocar 

cor partidária, colocar só um objetivo na frente e é o que está acontecendo nesse projeto que passou 

aqui, o 020 do esporte e eu acredito e quero muito que isso continue até o final, a gente votou aqui 

agora um primeiro passo desse projeto autorizando o município a formalizar, ter a lei do esporte 

primeiramente, para dar início, mas sinceramente espero que isso continue até o final porque 

realmente não foi fácil, para quem veio na reunião aqui viu, muitas vezes dizem, mas não dá para 

fazer, outro não é dessa forma, não é assim, a gente ligando muitas vezes para município que nem o 

Sertão que está fazendo e a gente vendo que não é daquela forma, ligando para outros municípios, 

conversando com um e com outro, mas tem sim gente, quando a gente quer as coisas, quando não se 

coloca a política em primeiro lugar, quando se coloca o benefício público em primeiro lugar, sempre 

tem como fazer e esse foi o caso que eu não poderia deixar de falar isso agora que já foi aprovado 

desse projeto, então parabéns mais uma vez todos os envolvidos e tomara que siga assim até, por 

muitos e muitos anos que dessa forma." Usou a palavra o VEREADOR ALEX SANDRO, Líder do 

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

deixar meus parabéns para o colega Ilo pela passagem do seu aniversário, te desejar muita saúde, 

muito êxito no seu trabalho. Quero também parabenizar a administração pela aquisição desses 

veículos, que com certeza vai ser muito útil para saúde, onde fizeram, acho que quase os três veículos 

com aquisição de recursos livres e a gente sabe da situação, onde eles atendem levando o pessoal 

para várias cidades para sistemas de saúde. Quero também parabenizar a administração pela 

situação da ponte ali da divisa onde fizeram uma compra emergencial de pranchas, em três dias eles 

conseguiram dar passagem na estrada junto com o trabalho da Prefeitura de Sertão Santana. Quero 

agradecer as nossas funcionárias pelo cartão do Dia dos Pais e deixar também um feliz Dia dos Pais 

a todos presentes e a todos nossos munícipes." Usou a palavra o VEREADOR ILO, Líder do MDB, 

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

os parabéns ao Executivo pela conquista desses três carros que chegaram em nosso município, fiquei 

sabendo no sábado, espero que seja feito um bom uso, não sei qual secretaria que vão usar, mas com 

certeza as que vão usar vão fazer bom uso, com certeza está de parabéns o Executivo pela conquista 

e também acho que estava na hora, estamos em três anos de administração, quase chegando aos três 

anos e eu sinceramente não sei de nada que o nosso executivo adquiriu até hoje, se adquiriu algo eu 

não sou sabedor, temos dois carros que veio para saúde, mas a gente sabe que é emenda dos 

deputados, a nossa frota está acabando, seja de carro, seja de ônibus, seja de máquinas, está bastante 

sucateado então é uma preocupação muito grande, nós tínhamos uma frota de ônibus, não seminovo, 

mas carros que estavam bom e mais três anos se passou e nosso executivo não conseguiu adquirir um 

ônibus para educação e carros, posso dizer  que não se conseguiu nada até hoje, se conseguiu algo 

eu não sou sabedor, a gente também tinha uma promessa de campanha que era com construir rampa 



 

 ATA 025/19  4 
 

 

para lavar carro e ônibus, que eu também sempre achei que seria uma economia muito grande, uma 

oficina montada e a gente não vê isso hoje, ficou só na palavra, na promessa de campanha; eu sempre 

enxerguei uma oficina que nem eu vi no Sertão três rampas, a Prefeitura de Sertão tem três rampas, 

é de encher os olhos, nós não temos uma em nosso município, isso é vergonhoso, não só de hoje, 

passando por outras gestão também, se tem alguma rampa dentro da Prefeitura não sou sabedor e eu 

vi no Sertão três rampas, é de causar inveja, se vê que o município está voltado para a economia, a 

oficina que outras prefeitura têm, baseado no Sertão e outros, com certeza sugeria uma economia 

muito grande e nós não vemos isso em nosso município e eu não vejo assim nenhum investimento que 

a administração de hoje conseguiu, sinceramente não sei como se fosse comprado nada com dinheiro 

do executivo, do caixa único, investimento da Prefeitura, sem ser emenda, se foi comprado não sou 

sabedor, então eu deixo aqui minha revolta também, mas deixo os parabéns pela conquista se foi 

dinheiro do caixa único." Usou a palavra a VEREADORA LUCIANE, Líder do PSD, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Parabenizar os colegas 

e todos que assistem, todos os pais, pelo dia de ontem, Dia dos Pais, eu não tenho mais meu pai e a 

gente vê quanto que faz falta a figura do pai na família. Também parabenizar o colega Ilo pela 

passagem de aniversário, muita saúde e que Deus te abençoe sempre seus caminhos. Também hoje eu 

estava no sindicato e daí eles me falaram que tem o Doutor Nilo que está atendendo nas segundas-

feiras de manhã no sindicato, eu acho muito importante porque é um atendimento, ele é particular e 

ele atende pelo Ipê também, então eu fiquei de passar isso hoje." Usou a palavra o VEREADOR 

NERCIO, Líder do PTB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Não posso também deixar de parabenizar então todos os pais pela passagem do seu dia 

ontem, eu também como pai e em especial o meu pai, que é a minha base como se diz, o exemplo de 

vida então tem que deixar meus parabéns em especial a ele. Também parabenizar o nosso colega e 

amigo Vereador Ilo pela passagem do seu aniversário, continue sendo essa pessoa prestativa, que 

tenha êxito em sua vida. Também não posso deixar de parabenizar a festa da Rádio onde que 

aconteceu, acho que era na São João Batista, não pude me fazer presente, mas fiquei sabendo que 

estava ótimo então deixar os parabéns a eles, que é um veículo de utilidade em nosso município. 

Também não posso deixar de agradecer nossos funcionários dessa Casa que sempre tiram um 

tempinho para fazer um mimo, então em meu nome agradeço pelo mimo pelo Dia dos Pais. Também 

não posso deixar de dar os parabéns ao Executivo pela conquista, sexta-feira eu andando aqui no 

município, no centro, vi que chegou um caminhão plataforma com três veículos adquirido pelo nosso 

executivo também, então não sabia de que forma tinha sido, se era emenda ou era recursos próprios, 

mas como falou o Vereador Renato, foi recurso próprio, então deixar meus parabéns a eles pela 

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

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Parabenizar os pais pelo dia de ontem, pela 

passagem desse dia, eu como disse no ano passado, no ano retrasado, eu ainda não tive a graça de 

ser um pai, mas fico imensamente grato a Deus pelo pai que tenho, sem pedir que se for um dia metade 

do pai que ele é vou ser um grande pai. Parabenizar o Ilo pelo seu aniversário, que Deus te dê muita 

felicidade, para ti e para tua família, tua rainha, teus filhos, que seja sempre feliz. Quero agradecer 

ao Deputado Jerônimo Goergen que na semana passada a gente cadastrou a emenda de R$ 

200.000,00 para a agricultura onde a gente investiu em alguns implementos para as associações, está 

aí o Silvio presidente da associação do Arroio Grande, que vão ser apoiadas, associação da Linha 

Francisca, uma associação que até se encontra em dificuldade e tudo, o pessoal meio desmotivado, 

mas se Deus quiser com esses implementos vai se reativar, uma associação de uma linha bem 

importante da nossa cidade, eu me considero da linha Francisca, moro no centro, mas me considero 

da Linha Francisca, meu pai mora na Linha Francisca e até hoje não tinha sido agraciado com 

nenhum apoio. Também gostaria de agradecer o Executivo por ter cadastrada essa ementa, também 

esses veículos que a gente viu que está chegando para o município, as vezes a gente pode falar em 

recurso livre, mas tem alguns recursos vinculados também, tem recursos de leilões mas não importa, 
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o que importa é que está vindo para beneficiar o nosso município e a nossa comunidade que tanto 

precisa, principalmente na saúde eu tenho experiência, sei da dificuldade que é conduzir a secretaria 

com pouco carro, quando comecei trabalhar na saúde tinha dois carros e uma ambulância e em certo 

momento um dos carros estragou e a gente conduzir a secretaria com um carro e não é fácil, mas 

espero que faça um bom uso de todos esses bens." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE 

RODRIGO, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Também quero 

parabenizar o vereador Ilo, o vereador Ilo está bem amoroso hoje na Sessão e te desejar muita sorte, 

muita saúde, tenho certeza que o resto tu corre atrás e eu sou um dos grandes defensores da tua 

pessoa, que sempre seguidamente eu comento com um ou com outro que tenho certeza que se chegar 

na casa do Ilo, empenhado a gente não fica, então continue sendo esse cara sempre prestativo da 

população e dos amigos e bastante saúde para nós ter que aturar um monte de tempo ainda. Também 

agradecer os funcionários  pelo mimo que o vereador Alemão já disse aqui, obrigado, e parabenizar 

todos os pais que existe no nosso mundo velho e também aquelas mães que muitas vezes são pais por 

um motivo ou por outro, a gente sabe também que tem bastante mães que tem que ser mãe e pai ao 

mesmo tempo, também quero deixar os parabéns a elas e a gente sabe que os pais quase sempre são 

os espelhos dos filhos, a educação quem passa para os filhos são os pais, na escola só se aprimora, 

mas se não tiver a educação em casa com certeza não vai ser um bom aluno, não vai ter um bom 

convívio com as outras pessoas, então deixo um abraço a todos pais, graças a Deus o meu está com 

nós, forte e firme. Também não tem como não parabenizar a administração, quando tem que cobrar 

aqui eu também sou um dos grandes cobradores e daqui a pouco alguém vai dizer, agora vereador 

está defendendo a administração, eu sempre devendo qualquer administração quando a 

administração flui e a gente está vendo, parece que está engrenando, a gente viu já esse projeto aí 

020 que é uma das coisas muito boas para o município, a gente sabe que está chegando uma patrola, 

é muito importante para o município, esses três carros que chegaram, mais algumas coisas que estão 

chegando de veículos nessa semana e uma coisa que eu fiquei mais contente ainda, que vários e várias 

campanhas políticas eu vi naquele panfletinho de candidatos a prefeito, colocar que ia ter uniforme 

para todas as crianças da rede escolar e até hoje elas sonham com isso, isso já as crianças já estão 

adultas já, mas pela primeira vez eu acho que vai sair do papel porque já teve a pessoa aqui no Barão 

que vai fazer os uniformes, então esse é o maior parabéns que eu quero deixar para a administração, 

vai ser essa entrega de uniforme para rede escolar do nosso município, isso sim é uma grande 

conquista que a gente sabe que tem muita criança que não tem condições de comprar uma roupa 

melhor, uma roupa diferente para ir para aula, assim vai ser todos tratados com igualdade, isso sim 

eu quero deixar os parabéns e uma Indicação que eu tinha feito quase todos os anos para a 

administração, que fizesse essa compra, desde o primeiro ano de mandato que estive aqui nessa Casa." 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos 

para a próxima Sessão Ordinária, dia dezenove de agosto de 2019 no mesmo horário e local. 

 

 

Sala de Sessões, 12 de agosto de 2019. 
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