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

Plenário da Casa Legislativa, realizou-se a vigésima sexta 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 

25/19, 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: Comunicado sobre divergências no 

Comprovante de Rendimentos disponibilizado pela Prefeitura; Of. 24/2019 da escola 

Dom Pedro II, convidando para Jantar Bingo; Convite para ato de Instalação da Frente 

Parlamentar de apoio aos Hospitais de Pequeno Porte; Convite para 31° aniversário do 

28° Batalhão de Polícia Militar; Convite para II evento beneficente em favor da segurança 

pública municipal. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. nº 029/19 encaminhando 

proposições aprovadas em Sessão Ordinária do dia 12 de agosto de 2019; Of. LEG. N° 

024/19 informando aprovação do Projeto de Lei n° 020/19. 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, "em especial a minha esposa, meus 

filhos, agradeço a presença quem sabe um futuro na política, então estão por aí já 

aprendeu desde novo, então, agradeço o convite da Marines e do Jonas, desse jantar que 

estão convidando, jantar bingo que é na São Miguel, a gente sabe que esse colégio 

depende dessas reuniões para arrecadar algum tipo de recursos, a gente sabe que essas 

pessoas que se dedicam a fazer isso aí, só dá trabalho, bastante, e eles fazem isso aí só 

em amor a camiseta mesmo, por gostar da profissão e dos alunos, que sabe que com isso 

aí consegue-se muitas melhorias no colégio, até mesmo para viagens, para passeios e a 

gente então está sempre incentivando e apoiando até onde consegue. Também agradeço 

o secretário Danio pela explicação que deu para gente desse projeto que a gente está 

votando, que é uma coisa que é nova até mesmo no Estado aonde abre janelas para 

gastar em alguns recursos que tem parados, isso eu acho que é muito bom, então com 

certeza já posso me posicionar favorável e desejar que tenha sorte com esses 

investimentos, que com certeza vai ser bem utilizada no município. Também gostaria de 

falar algo sobre a nossa reunião que a gente teve com a Tatiane ali, que até ela fez um 

abaixo-assinado e mandou para Câmara, eu acredito que por querer ninguém ia fazer 

esses erros lá na prefeitura, porque sabe que isso ia vir a causar problemas, então da 

minha parte eu vejo que faltou diálogo, faltou alguma coisa assim de conversar mesmo 

porque pessoas que estão acostumada a fazer essas declarações de renda, com certeza 

não é por querer, alguma coisa deve ter dado errado que gerou essas diferenças nessas 

declarações, então a gente vai tentar conversar, até de repente marcar uma reunião para 

a gente ficar bem por dentro e poder dar alguma explicação do que realmente aconteceu. 
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Também parabenizo o secretário Garigan por mais uma rodada que por sinal estava 

ótima, bastante pessoas presente, até que o meu time não fez muito bonito lá, tomou 10 a 

1 só, mas a gente que não treina muito ainda dá para tolerar até uns 15 por aí ainda, nós 

vamos treinar para o ano que vem nós estar mais preparadinho, mais afiadinho, então 

parabenizo por mais essa rodada e se Deus quiser que dê continuidade, esteja sempre 

naquele ritmo. Também agradeço o convite do presidente do conselho, do Paulo Briddi 

que está sempre adiante do Consepro, depois que ele assumiu, e fazendo mais essa 

reunião, onde a gente no ano passado já fez e teve boa mesmo, bastante gente presente, 

foi arrecado um valor até bom para nossa segurança e todo mundo tem a ganhar, a 

população, a segurança e eu acho que hoje são merecedores que a gente se empenhe 

bastante para que mantenham a forma que estão trabalhando no nosso município, hoje 

a gente está de parabéns na região pelo trabalho que a gente está tendo da nossa Brigada 

e os demais na segurança. Agradeço o convite da vice Laurene que desde o ano passado 

ela está tentando que eu vá me apresentar lá, tomar 10 a 1 no campeonato não é feio, de 

repente eu me apresentando lá, cantando uma música lá não vai ser tanto também, até 

acho que vou tentar." 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 e Projetos de Lei:  PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 

Nº 054/19 DO VEREADOR MATEUS que seja colocado canos no terreno ao lado da 

capela mortuária e plainado a fim de utilizá-lo como estacionamento nos dias de uso da 

capela. Também que seja realizado o desentupimento do bueiro em frente a capela com 

construção de boca de lobo. Justificativa: O terreno é de propriedade da senhora Elisiane 

Marcuci porém ela concorda com o uso em dias de funerais. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 055/19 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 

patrolamento e melhorias com cascalho, reconstrução e desentupimento dos bueiros que 

são necessários na Estrada do Fumo. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 056/19 DO 

VEREADOR ALEX SANDRO que seja providenciado com urgência reforma da ponte 

na localidade Linha dos Pizzio, pois a mesma encontra-se com uma parte quebrada 

impossibilitando a passagem de caminhões e veículos pesados. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 033/19 DOS VEREADORES MATEUS, ILO E ALEX 

SANDRO  que informem se foi constatado furto de estepes de ônibus e de peças da 

caçamba PAC, se houve que informe as ações tomadas, informem também se foi realizado 

a troca das rodas originais da caçamba por rodas de ferro usando câmara de ar. PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO Nº 034/19 DOS VEREADORES MATEUS, ILO E ALEX 

SANDRO que envie relatório das linhas escolares que são realizadas por ônibus próprios 

e terceirizadas, se tem ônibus próprio parado e se sim por qual motivo, se for mecânico 

que especifique. PROJETO DE LEI Nº 021/19 Autoriza abertura de crédito adicional 

no valor de R$ 710.500,00 (Setecentos e dez mil e quinhentos reais), no orçamento 

vigente; Altera PPA e LDO, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 022/19 

Inclui Inciso XI no Artigo 10 da Lei Municipal nº 372/2019 e dá outras 

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

o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Gostaria de agradecer o convite do 

Consepro para esse evento da segurança, com certeza será um evento grande no 

município, a gente vê que está bem falado na comunidade e sendo para apoiar a 

segurança acho que todo mundo é de acordo, ainda mais esse trabalho tão pronto e eficaz 

que a Brigada presta em nosso município. Agradecer o professor Jonas pelo convite ao 

evento de vocês, farei o possível para estar presente. Gostaria de agradecer também a 

presença do secretário Danio, aqui estava hoje explicando para nós, às vezes uma coisa 
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simples que nem ele veio aqui e em poucos explicou para nós o projeto e quando vê 

alguém estaria pedindo vista, até eu poderia estar pedindo vista por não estar 100% por 

dentro do que acontece, mas vindo aqui em poucos minutos esclarece para gente e às 

vezes evita algum transtorno, que venha mais vezes e que seu exemplo se repita. Também 

não posso deixar de comentar a insatisfação novamente com as respostas que não vem, 

infelizmente nosso prefeito não tem o interesse, a verdade é essa, de enviar as respostas 

para essa Casa, às vezes como a gente comentou ali dentro na reunião de comissões, às 

vezes parece que não passou nessa Casa, não esteve aqui na Tribuna sabendo a 

importância que é prestar informações e esclarecimentos para essa Câmara e atender os 

pedidos que a comunidade através dos vereadores, deixo aqui minha indignação. Com 

relação a esse pedido que a funcionária Tati Jurie fez aqui, questão do Imposto de Renda, 

é que o negócio, a gente sabe que errar é humano, mas deveriam sim ter informado aos 

servidores quando constataram o erro, que pode vir a trazer grandes prejuízos a todos 

os funcionários que pagam imposto de renda, a gente sabe o quanto é importante a 

questão imposto de renda para uma pessoa, que pode sujar o CPF de uma pessoa se não 

for declarado devidamente, então eu peço atenção encarecidamente que a prefeitura 

resolva isso e informe os funcionários, não adianta informar um escritório contabilidade. 

Também gostaria, hoje o Cristiano filho do Seu Orlando me perguntou a questão da 

estrada, que eu e o Sandro fizemos há poucos dias, a gente fica até com vergonha porque 

a gente extraoficialmente sabe o motivo que a estrada não é feita e vai passando e 

passando e eles precisando, vão ter que acabar pagando particular para fazer uma 

estrada, uma coisa tão importante para uma pessoa, mas deixo aqui o reforço, quando 

vê o novo secretário tome a frente e faça aquela estrada, já tiveram um gasto fazendo 

bueiro, mas que façam a estrada, para produtores, gente que produz, geram imposto para 

o nosso município." Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Sobre a 

reunião com a dona Tati, que veio trazer esse problema do Imposto de Renda dos 

funcionários, que a informação que o sistema está lançando para os funcionários não 

está batendo com o que está indo para a receita, então isso está criando, alguns 

funcionários estão caindo na malha fina, está criando uma divergência, pode dar grande 

prejuízo para os funcionários, acho que está faltando um diálogo e também esperamos 

que seja tomadas providência o mais breve possível para que esse problema seja sanado 

senão a gente vai ter que tomar uma providência, convocar o secretário da fazenda, que 

é o secretário da pasta ou algum responsável do RH que possa nos fornecer alguma 

informação a esse respeito, esperamos que não seja preciso chegar nesse ponto. Também 

agradecer o convite do evento beneficente, o convite do Consepro que vem mais uma vez 

fazendo esse belíssimo almoço e a gente sabe que a comunidade todos os anos abraça 

essa causa e todo mundo colabora e ajuda para uma causa importante que é a nossa 

segurança pública municipal, que vem a cada ano melhorando mais, no meu ponto de 

vista, e isso é bastante importante para todos os munícipes. Também acho muito 

importante, presidente, que alguém faça parte dessa Casa, nesse convite que veio da 

Assembleia para frente parlamentar de apoio aos hospitais de pequeno porte, a gente 

sabe que tudo que se trata de saúde é bastante importante, a gente tem que dar o nosso 

apoio, a gente tem hospitais como o de Camaquã que é de pequeno porte, de São 

Jerônimo, alguns hospitais regionais que a gente acaba utilizando e quem não é visto 

não é lembrado, a gente já batalhou bastante há tempos atrás em prol da causa do 

hospital de São Jerônimo, que a gente levantou essa bandeira, até doações a gente 

arrecadou aqui por essa Casa, em épocas mais difíceis, eu acho de bastante importância 

porque só quem precisa da saúde sabe o quanto é importante, aproveito a situação para 
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parabenizar um empenho no socorro nos acidentes, do pessoal da Saúde, enfermeiros 

técnicos, secretário, o Derli também, a gente teve dois acidentes bem graves, um no 

município aqui em baixo, até envolveu dois funcionários meus num carro e mais um num 

município vizinho, mas Barão foi prestar apoio lá onde teve a procissão e o motoqueiro 

acabou batendo e aqui embaixo uma colisão frontal também, graças a Deus não tivemos 

vítimas fatais, mas deu uma correria grande, deu bastante susto, mas a gente sabe que o 

pessoal da Saúde estava bastante ligado e agradeço o Derli e o Danio pelo empenho e 

todos os enfermeiros e médicos, e para só para complementar Presidente, a gente viu 

aqui bastante pedido de bueiros, pontes, enfim foi bastante comentado e a gente sabe que 

o termômetro da Secretaria de obras não deixa de ser um pouco a Câmara de 

Vereadores, quantos vereadores começam a botar bastante pedido é que tem bastante 

cobrança da comunidade e isso acaba vindo para cá, a gente sabe que o nosso secretário 

de obras entrou, faz pouco tempo, não vai conseguir fazer milagre, não vai conseguir 

resolver todos os problemas em 15 dias, mas eu tenho certeza que, eu já vi até pela forma 

de trabalhar e pela movimentação, que ele está tentando se mexer, está se virando e deu 

uma prioridade então preciso bueiros e pontes que um dia eu conversando com ele, na 

semana passada em questão de um minuto eu pude citar mais de 15 bueiros e pontes que 

eu sabia que, não é de agora, mas que tem problema e que tem que ser resolvido o mais 

rápido possível." Usou a palavra o VEREADOR ALEX SANDRO, Líder do PDT, 

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

"Quero agradecer a presença do secretário Danio, em poucos minutos ali veio nos 

explicar a situação do projeto, acho que essa é a importância, a gente precisa de mais os 

secretários aqui com nós, trocando ideias e passando alguma explicação para a gente. 

Também quero agradecer o convite do professor Jonas que trouxe para nós, do jantar 

bingo do dia dos pais, acho que essa é a importância que eles sempre fazem os eventos 

para arrecadar fundos para as necessidades da escola. Também quero agradecer o 

convite do Paulo Briddi, do Consepro, se Deus quiser vai ser um ótimo evento de novo é 

por uma causa que todos precisam, que é a nossa segurança, a nossa segurança está de 

parabéns nós temos que apoiar. Também foi comentado tanto sobre ponte e bueiro aqui, 

só quero citar um exemplo, fica difícil de olhar o que eu vi, não tirei foto, não tinha 

telefone junto, onde eu e o colega Ilo pedimos, lutamos, ele botou o pedido de um bueiro 

para acesso à casa do nosso conhecido como Jorge Gordo, esse bueiro faz cinco meses 

foi feito, seis, hoje tu passa lá ele deixou o bueiro da entrada da casa dele entupir, então 

foi tanto lutado por um bueiro, depois de 5 meses não tem mais o bueiro, a água está 

correndo, hoje um caminhão não entra mais na casa dele de novo, pode ele não gostar 

que eu estou citando o nome dele, não me interessa o que ele vai pensar, mas eu acho 

que fica difícil, a secretaria de obra nunca vai dar conta em nosso município e tem vários 

bueiros com essa situação, muita gente não sabe da quantia de jogo de cano que tem 

atirado fora em nosso município, então a gente fica triste de ver aquilo lá, foi brigado, 

foi  conseguido e hoje não tem mais o bueiro porque ele não desentupiu." Usou a palavra 

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

e as pessoas que se faziam presentes. "Quero agradecer o nosso Secretário de Saúde 

Danio por ter vindo fazer essa exploração, da minha parte fico muito grato e sempre 

quando precisar sempre você foi muito bem vindo, a explanação para nós aqui é muito 

importante e todas as vezes que com certeza se precisar dessa Casa com certeza vai estar 

disponível e nada melhor do que o diálogo, com certeza todas as vezes que depender de 

mim e dos colegas seria mais fácil de fazer a votação. Também quero agradecer o convite 

do nosso presidente  do Consepro Paulo, pelo grande evento que vai ter no próximo 

domingo Paulo, com certeza vai ser uma grande festa, é o motivo de fazer esse evento 
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para arrecadar alguns fundos para nossa segurança, é muito merecidamente, nós aqui 

no Barão podemos ter um orgulho, nós temos a segurança aqui de primeiro mundo, 

pessoas que conhecem, sabe diferenciar o trabalhador do, então de minha parte estou à 

disposição do que precisar de mim, se precisar da minha ajuda também estou à 

disposição, estou aí para o que precisar e para o que der e vier. Também quero deixar 

um convite aqui como líder da bancada PMDB, como é de prática, no próximo sábado 

vai ter uma convenção do partido aqui nesta Casa, a partir das 9 horas, deixar um convite 

aos filiados, demais colega e todas as pessoas que sejam simpatizantes do partido terão 

um convite a todos." A VEREADORA LUCIANE, Líder do PSD, abriu mão da palavra. 

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

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Não posso deixar de agradecer 

o convite do Consepro, em nome do Paulo, agradecer a todos os membros, com certeza 

me farei presente lá porque a gente sabe da importância da segurança e essa Casa 

sempre foi bem parceira, então deixo meus agradecimentos. Também agradecer o 

secretário Danio por ter vindo nos explanar a situação do projeto que a gente votou ali, 

como ele falou, tem verbas que vêm vinculada e engessada que daqui a pouco não sabe 

como desmembrar ela dali, com esse projeto então vai estar facilitando o trabalho. 

Também não posso deixar de falar na funcionária Tatiane que nos procurou hoje para 

trazer o problema dos comprovante de rendimento, que parece que está trazendo 

transtorno para vários funcionários, uma situação que vai trazer transtornos e danos e 

pelo que ela falou aqui, não pediu segredo para ninguém, ainda foi mal atendida pelo 

servidor que atendeu ela lá, parece que se alterou com ela, acompanhou ela até o setor 

de protocolo lá, sendo meio desagradável, eu acho que quem está lá para atender o 

servidor ou seja qualquer munícipe, não está fazendo mais do que a obrigação dele, então 

ele tem dever de tratar bem todas as pessoas, ela não escondeu quem foi, foi o secretário 

da administração, que pelo ponto de vista dela foi um pouco desagradável, disse que a 

situação não era dele, que o problema não era deles e não deu solução e essa situação é 

uma situação bem complicada porque isso pode vir trazer danos para os cofres públicos 

porque a pessoa que foi prejudicada com certeza vai ter danos morais e quem acaba 

pagando é os cofres do município, então peço ao nosso presidente que de repente marque 

uma reunião com o secretário, com o RH e de repente o prefeito junto pra gente 

esclarecer essa situação. Também não posso deixar de agradecer em nome do Jonas e a 

Marines pelo convite do jantar bingo lá, em comemoração do dia dos pais, até hoje 

sempre consegui me fazer presente e espero que dessa vez não seja diferente." Neste 

espaço, usou a palavra o PRESIDENTE RODRIGO, saudou novamente quem não se 

fazia presente na abertura da Sessão. "Agradecer o convite do bingo lá na escola, em teu 

nome Jonas que está aí hoje, a gente sabe que é para o bem da escola esses eventos que 

saem, da mesma forma também ao Paulo Presidente do Consepro, todo mundo que vem 

ajudando ele também nessa batalha, a gente sabe que ele se engajou forte nessa batalha 

e vem peleando e com certeza também vai ser um grande evento. Também entendo a tua 

indignação vereador Ferrugem porque esse tempo mais tu está lembrado que eu também 

comentei sobre uma ponte que foi na localidade do Arroio Grande, aonde, acho que até 

o senhor também foi cobrado que não fazia e tinha tudo o material lá e quando foram 

fazer, negaram o material e juntando tudo ontem também vi uma postagem nas redes 

sociais e aonde foi falado do cemitério, foi falado algumas coisas aqui dentro da cidade 

e isso eu não quero ofender administração A administração B, eu culpo todas as 

administrações que passaram já no nosso município, que cada vez mais não vem 

cumprindo a lei, cada vez mais vem dando tudo nas mãos, eles além de dar o pão eles 

estão cortando, botando a chimia e colocando a boca das pessoas, eu acho que tinha que 
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dar só a farinha e que se virasse para fazer, me desculpe aqui quem não precisa escutar 

isso, só que aqui dentro da cidade quando é que falado que na frente da minha casa... 

Espera um pouquinho, existe uma lei, se a rua calçada, o com compromisso da calçada 

é do dono do terreno, a gente vê vários terrenos aqui a bangu, brejo e ainda querem 

colocar coisa em rede social, coisa que o compromisso é deles, o cemitério, até teve um 

funcionário que pela primeira vez eu vi ele falando em rede social e ninguém comentou 

a postagem dele, que foi o Erni, ele falou que foi tirado, ele trabalha mais de 20 anos 

ajudando também na limpeza do cemitério e acredita que já foi tirado muito mais de 20 

toneladas de lixo e é certo se foi nesse tempo e ele também disse, as pessoas se fossem lá 

fosse lá trocar as florzinhas e levassem para a lixeira, quanto mais fácil seria de manter 

também cemitério, a gente sabe que não é só o detalhe de flores, a gente sabe de várias 

pessoas também que vem fazer serviço no  cemitério e deixa o entulho lá e assim por 

diante, tem a questão da sujeira, do capim, mas eu acho que se todo mundo der um 

pouquinho, fizer uma reuniãozinha, podemos usar por base o Consepro, o Consepro até 

pouco tempo a gente não via, me desculpem os ex-presidentes que passaram, mas a gente 

não via um trabalho empenhado, fazer evento, levar cama, levar não sei o que lá, várias 

coisas para dentro da Brigada Militar com lucro e hoje a gente está vendo, por isso que 

o Paulo tem o apoio de todos os vereadores e da população e a equipe dele também, não 

só ele, então eu acho que sim, tem que cobrar um pouco mais também a população, tem 

que dar um pouquinho do braço, quero deixar isso registrado porque às vezes a gente vê 

cada coisa que está louco, em Sertão Santana uma carga de terra é cobrado, não 

interessa se é para fazer aterro de A ou B ou C, é cobrado, aqui simplesmente podam os 

galhos e atiram na estrada, se virem, nem para vir protocolar na prefeitura, vou cortar 

os galhos e já fique sabendo que eu vou colocar na calçada, não, põe na rua, a prefeitura 

que se vire, a prefeitura tem que se virar, eu acho que nossa população também tem que 

olhar e ajudar, isso eu digo, não estou culpando ex-administração, estou culpando todas 

que passaram, falecido Rui, Odone, Luiz, todos e cada vez vem sendo mais fácil, o pessoal 

pede e acha que tem que correr lá fazer, muitas vezes a pessoa tem que dar o seu braço. 

Também como vereador Canelão já falou, quero convidar todos os filiados e 

simpatizantes, até os não simpatizantes, do MDB, para nossa convenção municipal que 

é sábado, aqui nas dependências da Câmara, com início às 9 horas, então fica todos os 

amigos convidados, se quiser dar uma passadinha, até que não seja filiado, quiser dar 

uma passada, a gente vai estar atendendo a todos." Nada mais havendo a tratar, o 

Presidente determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima 

Sessão Ordinária, dia vinte e seis de agosto de 2019 no mesmo horário e local. 

 

 

Sala de Sessões, 19 de agosto de 2019. 
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