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

Casa Legislativa, realizou-se a vigésima sétima 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 26/19, 

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 030/19 encaminhando 

proposições aprovadas em Sessão Ordinária do dia 19 de agosto de 2019; Of. LEG. N° 025/19 

informando aprovação do Projeto de Lei n° 021/19; Of. LEG. N° 026/19 informando aprovação do 

Projeto de Lei n° 022/19.  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 NERCIO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Então hoje não poderia deixar de falar então do grande acontecimento que deu ontem 

dentro do nosso município aqui, em nome do Paulo agradecer todo o pessoal do Consepro, que foi o 

almoço beneficente para angariar fundo para a nossa segurança, acho que já foi feito uns eventos com 

sucesso, mas esse matou a pau, então quem se fez presente ali se emocionou; agradecer também ao 

Comandante Fábio que é o responsável pela banda da Brigada, primeira vez em nosso município, 

também acho que ficaram bastante encabulado pela recepção do nosso pessoal, então foi um sucesso 

tremendo; não posso deixar de agradecer também o Urbano, que fez as caminhadas, o Paulo está 

presente aqui hoje, com nós lá dentro de Porto Alegre encaminhando todo esse trabalho, para que a 

gente conseguisse, que a banda viesse e até nos últimos dias ele batendo para que a gente tivesse essa 

confirmação, então não posso deixar de deixar meus agradecimentos a ele aqui e ao gabinete da 

deputada Kelly. Também não tenho como deixar de elogiar o trabalho da Solange e da nossa equipe 

Câmara e todos nossos funcionários, pela criatividade que esse grupo tem, eu acho que ficou todo 

mundo de boca aberta pela criatividade deles, até umas miniaturas dos nossos soldados apareceram 

lá, então estão de parabéns gurias, vocês estão sempre surpreendendo a nós vereadores e a população 

do Barão, é difícil a gente achar uma equipe que se dedica pelo amor a camiseta, de alma e coração 

como se diz e o esforço também do Paulo que teve para que este evento acontecesse, que eu estou 

acompanhando a tua caminhada toda, já acompanhei a caminhada dos outros presidentes, mas não 

desmerecendo o trabalho dos outros, mas nunca tivemos um presidente tão ativo que nem tu na frente 

dessa entidade, continue sendo esse profissional perfeito e conte sempre com o meu apoio. Também 

não posso deixar de falar e agradecer o convite do tenente-coronel Padilha, para gente participar do 

30º aniversário da 28ª lá, onde me fiz presente, também mais uma vez quero parabenizar o Paulo então, 

que foi um dos agraciados lá com a comanda da Brigada pelo trabalho prestado pela população, 

também ao nosso soldado Goulart, também foi um dos agraciados, não podemos deixar de deixar 

registrado isso, como eu ia falando soldado Goulart também pelo trabalho prestado perante a 

população, acho que foi de extrema importância e eu estava ali no Rato e resolvi dar um pulinho lá 

para representar essa Casa porque nenhum Vereador tinha ido, o presidente estava fora de área e eu 

tomei a liberdade de ir até lá." Usou a Tribuna o VEREADOR TIAGO, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Não podia deixar de vir aqui para 
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parabenizar também o Paulo, pela tua missão que você tem na frente do Consepro, em teu nome também 

parabenizo os presidentes que já passaram por este conselho e parabenizar toda a organização do dia 

de ontem, os homenageados, teu empenho para trazer a banda da Brigada Militar aqui no nosso 

município pela primeira vez, eu acho que todos que estavam ali ficaram encantados com a apresentação 

deles e a quantidade de gente que tinha ali também durante o almoço, muito grande, mostra que o 

trabalho de vocês na frente do Consepro está sendo bem visto pela nossa população, assim como o 

trabalho da nossa Brigada Militar; parabenizo também as gurias da Câmara que trabalharam, a 

Solange, a Ionice, que estavam durante a semana, a Dalvana, também o Jocinei que estava fazendo os 

mimos e as homenagens que iam ser doados para os homenageados, então todos estão de parabéns, 

acho que o apoio da prefeitura que está sempre colaborando com a Brigada Militar e com certeza o 

Consepro tem muito a crescer dentro do nosso município, estando à frente o Paulo que já foi da Brigada 

Militar, tem seus conhecimentos e a pessoa tendo vontade, tendo garra e determinação, consegue 

buscar a mais gente que ajude, então parabéns a todos que se envolveram." Usou a Tribuna o 

VEREADOR ILO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "De primeira mão não tenho como deixar de falar no grande evento de ontem em prol da 

nossa segurança do nosso município, então vou começar a deixar os parabéns ao Paulo presidente do 

Consepro, foi uma coisa assim inesperada, ninguém esperava tanto, então está de parabéns o 

presidente, não só ele mas todas as pessoas que se engajaram de uma forma de outra como foi falado, 

os funcionários da Câmara também se empenharam bastante e ali não foi um nem dois, foram bastante 

pessoas, então eu deixo aqui meus parabéns e a minha homenagem pelo grande evento, muito bonito, 

uma grande apresentação, para mim me emocionou muito, eu ainda não tinha visto a banda da Brigada 

tocando assim, em nosso município foi a primeira vez, achei bastante emocionante, marcou bastante 

Paulo, foi uma grande conquista foi a banda da Brigada entre todas, então está de parabéns o Consepro 

pela brilhante apresentação, vamos torcer que mais vezes nós pudesse fazer,  pelo menos uma vez por 

ano pudesse fazer um evento desses, com certeza ia ajudar muito em prol da nossa segurança, então 

de minha parte está de parabéns pelo grande evento de ontem. Também não posso deixar de falar como 

líder de bancada, neste sábado passado tivemos a convenção de nosso partido PMDB de Barão Triunfo 

e tivemos um novo presidente, agora presidente Rodrigo como presidente do MDB, quero te desejar 

todo sucesso do mundo presidente, as caminhada que seja em prol do nosso partido, que consiga 

alavancar todas as suas ideias, tem algo a ser trocado, ideias novas e estamos para somar, eu o como 

segundo vice-presidente também quero dizer que estou à disposição para o que precisar da gente que 

possa colaborar em prol do partido e nosso filiados, estou à disposição e com certeza temos algo a 

melhorar em prol do nosso partido, teve um pouco desleixado bastante, passou um bom tempo sem 

ativar reunião com nossos filiados, passou um bom tempo e estou contando contigo Rodrigo nessa 

parte, que tu possa alavancar mais, com certeza sei da tua capacidade e de teu empenho e com certeza 

vamos buscar algo que já perdemos, então estou à disposição para ajudar  no que for preciso, com 

certeza estará em boas mãos nosso partido também." 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 que de uma forma ou de outra se envolveram na organização dessa 

festa em prol da Brigada, da Segurança Pública, onde dá para dizer que foi uma festa, acredito eu que 

tinha mais de 500 pessoas presentes, parabenizo o Paulo pelo empenho, pessoal da Câmara aqui que 

a gente vê trabalhando, dando seu máximo, também não tem como não citar o pessoal do Sicredi, 

também a nossa banda que a gente tem no município, pessoal dando uma grande mão e também eu 

acho que mais tarde tocando ali, voluntariamente acredito eu, não tenho certeza, então a gente vê que 

muita gente presente com certeza é porque a nossa segurança está indo no caminho certo, agradeço a 

todas as pessoas presentes ali, a gente vê em cada um a felicidade de poder estar participando e 

ajudando a nossa segurança. Também a gente teve pela primeira vez a banda da Brigada onde eu pude 

assistir quase o final, não pode vir mais cedo, mas acredito que quem conseguiu chegar cedo e escutar 

acho que foi emocionante, que a gente vê a nossa banda do município quando está atuando já é bonito 
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imagina uma banda da Brigada. Também gostaria de parabenizar o vereador Rodrigo, a gente teve a 

nossa convenção onde tivemos uma chapa única onde ele ficou de presidente e eu de vice-presidente 

do MDB, a gente sabe que hoje a política não está muito fácil, nem em nível federal e estadual, mas a 

gente vai fazer o que puder para que o nosso partido venha crescer e acrescentar com o trabalho que 

a gente vem prestando, acredito eu que não vai ser tão difícil não, se a gente se organizar. Agradeço a 

todas as pessoas que tiveram votando, a gente teve próximo de 80 e poucos votantes, mas tenho certeza 

que mais da metade dos filiados não ficaram sabendo da convenção, então a gente pegou meio que de 

última hora e a correria todo mundo sabe que o dia-a-dia é complicado, eu mesmo os poucos que eu 

fiquei para avisar não consegui, então acredito que a gente se organizando para o ano que vem a gente 

vai estar com mais pessoal na nossa convenção, não dizendo que teve muito pouco, teve uma quantia 

até boa, então deixo os meus agradecimentos a todos que tiveram e nos deram apoio na nossa 

convenção Municipal." Em COMUNICAÇÕES, 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 então não poderia 

deixar de saudar e deixar os parabéns ao evento de domingo também, esse importante almoço em prol 

da nossa segurança pública, na pessoa do Paulo Romeira presidente do Consepro, comunidade, 

Brigada Militar, pessoal da Câmara que se mobilizou bastante, a Solange, os talentos locais, enfim 

todos que colaboraram de uma forma ou de outra, eu acho que é esse tipo de atitude é o que, muitas 

vezes faz a diferença, é o que faz diferença, não adianta tu ter ali um conselho, ter ali uma diretoria em 

certas coisas, que o Consepro não deixa de ser um conselho que ajuda nessa questão da segurança, 

mas não ser atuante, então aqui graças a Deus a gente tem pessoal que atua, que faz esses eventos e 

que traz a nossa própria Brigada Militar também uma ajuda, um retorno e um grande incentivo 

também, para que os nossos policiais possam continuar cada vez mais fazer esse trabalho que eles tem 

feito em nosso município e para ajudar em todos os sentidos, então estão de parabéns e, que nem diz o 

outro, no que depender desse vereador aqui, estou sempre à disposição. Também não poderia deixar 

de falar na iniciativa dessa semana do pessoal da APAE, essa semana que é a semana nacional da 

pessoa com diferença intelectual múltipla, então é feito todos os anos um trabalho desse sentido ali 

com nossos alunos da APAE, esse ano, hoje teve então um evento ali onde a Mayara Lanzarini, o DJ 

Igor colocou o som, a Gisele foi lá fazer crepe de forma voluntária, a Tainara Govoni e a Juciele 

pintaram os alunos, pessoal ali fez uma pintura corporal, ficou muito bonito e tenho certeza que a 

gurizada ficou muito contente ali com a iniciativa, assim como várias outras que são feitas através da 

APAE, mas essa me chamou bastante atenção porque uma coisa bastante diferente e como se trata a 

maioria são adolescentes e isso é bastante importante para o próprio desenvolvimento e para o próprio 

bem-estar dessas crianças que estão hoje ali frequentando a nossa APAE, então estão de parabéns o 

pessoal ali que fez essa hoje, digamos assim, esse baile na APAE. Nessa semana também me chamou 

bastante atenção, na sexta-feira eu chegando na entrada da nossa cidade onde vi dois carros parados 

bem do lado de onde foi colocada a placa de boas-vindas, onde a comunidade também se reuniu através 

do Sicredi e da Certaja, dois carros parados ali bem na frente e até passei um pouco devagar, vendo 

de longe pensei até que fosse algum acidente, alguma coisa que tivesse dado, mas graças a Deus não, 

eram pessoas que têm familiares em Barão que chegaram ali, que parar para tirar foto na frente da 

placa de boas-vindas, o pessoal tirando enfim selfies, fotos, recordações, que são pessoas que com 

certeza tem familiares ou moraram no Barão antigamente e tem um carinho ainda pelo nosso 

município, vendo isso eu refleti bastante nessa questão do embelezamento, nessa questão de uma cidade 

bem enfeitada e bem arrumada, como é benéfico para o turismo e bato novamente aqui, até 

aproveitando que está o nosso secretário do Turismo, está presente na Sessão como é de costume, na 

questão dos passeios e das calçadas na frente das residências, cobro mais uma vez do Executivo que 

tome algum tipo de iniciativa, algum tipo de providência, formule algum programa nesse sentido 

porque isso muitas vezes não depende só da prefeitura, mas depende também do capricho de muitos 

moradores, então essa consciência de uma cidade mais organizada, mais limpa e mais bonita isso é 
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bom para todo mundo, não é só um aspecto visual mas também com certeza nessa questão do Turismo 

é das coisas que mais marca, a gente quando vai numa cidade que a gente não conhece muito a gente 

fica olhando, a cidade é bonita, a cidade é bem ajeitada, é uma cidade que nos traz um bem-estar de, 

muitas vezes, de visitar e o Barão do Triunfo tem muitos pontos turísticos e muita beleza natural, muitas 

cachoeiras enfim, mas essa questão vem sido debatido e vem sido trazida há bastante tempo e eu não 

vi nenhum avanço ainda nessa parte, a parte da limpeza das calçadas, dos passeios, das ruas, vários 

pontos a gente tem durante principalmente os primeiros 15 dias, pessoal aposentado, como é difícil 

para quem tem um comércio que não é e roda da praça, que é mais longe do centro da praça, onde tem 

o posto de saúde e onde e tem os banco aqui, que é onde os aposentados ficam mais, o pessoal, muitas 

vezes aposentados, pessoas de idade, não desce nos comércios, não vão para os comércios porque não 

tem o passeio, não tem uma calçada para caminhar em cima e já vi várias e várias pessoas reclamando 

e se queixando nesse sentido, então deixo aqui mais uma vez o alerta ao Executivo, que tome algum 

tipo de providência nesse sentido." Usou a Tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Parabenizar o Paulo Bridi pelo 

evento de ontem, como os vereadores falaram, não posso deixar de comentar também como fico feliz 

enquanto Baronense, em ter prestigiado e participado de um evento que nem ontem e me vem as 

palavras que o Urbano falou, que duvidava que em outro município do Estado tivesse um evento 

daqueles, num domingo, em benefício da Segurança Pública, a gente vê municípios da volta tentando 

estruturar um Consepro, todos os municípios da volta acho que estão tentando estruturar, Sertão, 

Mariana, Cerro Grande, estão tentando começar um Consepro, tentando inventar uma coisinha e nós 

nessa parte estamos tão adiantados, eu acho que toda a comunidade está de parabéns, o Consepro está 

de parabéns, todos que se envolveram estão de parabéns e acho que também boa parte desse mérito 

desse evento se deve também ao trabalho da nossa Brigada Militar do nosso município porque são de 

uma credibilidade muito grande, como o vereador Rodrigo falou ontem, a gente vê nas mídias sociais, 

nos grandes meios de comunicação, tanta coisa ruim tem acontecido nesse mundo e aqui graças a um 

esforço muito grande deles, dos nossos homens da lei, temos boa segurança, sossego em relação a 

outros municípios, aqui a gente sabe que às vezes até acontece algum delito, alguma coisa, mas não se 

cria porque a Brigada está em cima, meus parabéns a todos vocês que se envolveram nessa parte. 

Também só fazer um gancho das palavras do vereador Diogo aqui nessa Tribuna, sobre essa questão 

de embelezamento da cidade, ontem mesmo estava olhando nos status do Whatsapp, uma das 

funcionárias do Sicredi botou a foto do nosso município e a gente olhando com outros olhos a gente vê 

como nossa cidade tem um potencial muito grande, ela tirou foto do nosso relógio aqui da praça, coisa 

que poucos lugares têm, a nossa igreja que graças um trabalho da comunidade foi revitalizada e é de 

uma localização estratégica, acho sim que nossa cidade tem todo potencial para ser uma cidade 

turística porque as pessoas vêm de fora, as pessoas com outro olhar valorizam coisas que a gente daqui, 

às vezes a gente não valoriza, mas  só fazer um último gancho, já que eu comentei a questão do Sicredi 

quero aqui também enaltecer o trabalho do Sicredi junto à comunidade da nossa cidade porque, é uma 

cooperativa, é um banco, está ganhando dinheiro, mas pelo menos está fazendo um diferencial, os 

funcionários estão sempre envolvidos em eventos, principalmente do Consepro e enfim estão apoiando 

a iniciativa, dessa como colega Diogo falou, questão da placa também foi uma grande parceria do 

Sicredi, mas torçamos e peçamos a Deus que essas boas ações se repitam e cada vez mais a gente tenha 

motivos para elogiar alguma coisa nessa Tribuna." 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 057/19 DA VEREADORA LUCIANE que seja 

providenciado patrolamento e encascalhamento da estrada das localidades Cerro dos Abreu e Invernada 

dos Abreu. PROJETO DE LEI Nº 019/19 Revoga os incisos X e XVIII, do Art. 94 da Lei Municipal 

nº 059/1993 – Regime Jurídico dos servidores públicos municipais de Barão do Triunfo e dá outras 

providências. 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 
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que se faziam presentes. "Não posso deixar de passar essas fotos, então o nosso soldado Goulart 

recebendo da Coronel Bianca o seu diploma que é a comanda ali pelo reconhecimento com sua 

medalha já ali, então fiz questão de fazer as fotos, também o nosso Paulo Romeira que se faz presente, 

da mesma forma recebendo da Coronel Bianca ali, então não podia deixar de ressaltar e parabenizar 

vocês pelo trabalho de vocês, por ser do nosso município e ter reconhecimento dentro da Brigada então 

deixo meus parabéns a vocês. Também não posso deixar então aqui, de deixar os meus parabéns ao 

nosso Vereador Rodrigo pela mais uma conquista, na frente do MDB, que tenha sucesso nessa sua nova 

caminhada, com a parceria boa que tem eu sei que vai ter sucesso, então deixar meus parabéns. 

Também não posso deixar aqui, de deixar os meus agradecimentos, não falei em Tribuna, ao pessoal 

do Sicredi pelo trabalho prestado, não só nesse evento do Consepro, como já vem apresentando o 

trabalho deles em vários eventos dentro do nosso município, a recepção de todo o pessoal ali, toda a 

equipe recepcionando o pessoal e ajudando na organização, então deixo meus parabéns, como disse o 

vereador, não lembro qual é, eles não tinham obrigação de fazer isso, simplesmente estão fazendo um 

trabalho voluntário, tenha a cooperativa dentro do nosso município e ali vejo reconhecimento do povo 

ali, então deixo meus agradecimentos a eles. Também acho que todo mundo conhece a banda dos 

Amengual, pelo trabalho voluntário que eles fizeram dando força dentro desse evento até às 7 horas da 

noite animando o baile, então deixar meus agradecimentos a eles especial e com certeza esse evento só 

tem esse sucesso pelo trabalho prestado pela nossa Brigada que trouxe a comunidade para dentro da 

Brigada porque se não fosse pelo trabalho prestado pela nossa Brigada com certeza que não teria 

sucesso, então não poderia deixar de ressaltar." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do 

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

gostaria de complementar minha fala, deixei passar, destacar também o trabalho no evento, dessa 

Câmara, vereadores, profissionais dessa Casa, na pessoa da Solange, a Dalvana, a Nice, o Jocinei, 

estão sempre se empenhando, fazendo muito a mais do que as obrigações que essa Casa tem, mas 

sempre apoiando tudo que é evento, tudo que é atividade, acho que estamos de parabéns pelos 

profissionais que temos aqui. Também citando ali a fala do colega Nércio, parabenizar o Paulo por 

essa honraria Paulo, acho que deve estar bem feliz depois de tantos anos na Brigada está alcançando 

essas conquistas e reconhecimentos depois de se aposentar, se aposentou mas mesmo assim seguiu na 

luta, tem minha admiração, tanto a ti quanto ao Goulart." Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, 

Líder do PSDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
"Parabenizar o Vereador Rodrigo, presidente dessa Casa, por mais essa empreitada, por mais esse 

desafio que é assumir a presidência do PMDB que a gente sabe que é um partido de bastante relevância 

dentro do município e a nível estadual e federal também, que tenha êxito vereador, que possa exercer 

essa função, que não é barbada, eu sei porque nosso partido é um tanto quanto menor e eu já fui 

presidente eu sei que não é fácil uma função de presidente porque o cara acaba ficando no meio da 

corda muitas vezes um puxa de um lado o outro puxa de outro e o cara tem que segurar as pontas, mas 

tenho certeza que tem jogo de cintura e vai sair bem nessa empreitada. Também uma questão que deixei 

de falar na Tribuna mas me preocupa bastante, é um comentário que já escutei até alguns dias, tomara 

que não seja mais se for que o Executivo venha tomar providência o quanto antes, é a questão da 

arquiteta, parece que a arquiteta que foi contratada uns dias atrás está indo embora essa semana e me 

preocupa bastante porque a gente tem algumas obras hoje dentro do município, questão de calçamento 

e outras obras que tem que ser muitas organizadas e outras tocadas e se a gente ficar sem esse 

profissional vai acabar transtornando e atrasando várias questões referentes a isso, tomara que não 

seja, mas que se for que tome providências 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. "Eu quero também, como todos já fizeram, parabenizar pelo ótimo evento do 

Consepro, um evento da nossa segurança, parabenizar o Paulo Briddi, as funcionárias da Câmara pelo 

trabalho e a todos que se envolveram; também eu acho que, como disseram os colegas, se trouxe toda 

essa população para esse evento graças ao bom trabalho que a Brigada faz, a união e a forma deles 
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trabalhar reuniu essa comunidade. Também quero deixar os parabéns ao nosso colega Rodrigo agora 

está à frente à presidência do partido do MDB, te desejar sucesso.  Também quero deixar os parabéns 

para o secretário de obras, apresentou um monte de serviço em poucos dias eu acho que um bom 

diálogo está tendo com os funcionários, eu acho que esse é o caminho, eles estão mostrando serviço 

com um pouca máquina, pouco caminhão por enquanto, quero desejar sucesso para ele. Também quero 

em nome da minha família, do meu irmão, ele passou por uma situação de saúde de 10 dias para cá, 

agradecer o atendimento do posto de saúde onde ele teve várias vezes na madrugada fazendo 

medicamento e foi sempre bem atendido apesar, a gente sabe que todos são pagos para isso, mas chega 

uma certa hora que a gente tem que agradecer pelo carinho dos atendentes, quero também deixar um 

agradecimento ao nosso amigo Gilmar, o bode, onde fora do horário de trabalho dele, que ele estava 

de folga, precisava levar o meu irmão em duas horas a Porto Alegre, ele largou tudo e nos deu uma 

força, quero deixar um agradecimento também para o nosso amigo Nadi que foi duas vezes à Porto 

Alegre, numa hora dessas a gente vê que tem que ter amizade e o apoio dos parceiros." O VEREADOR 

ILO, Líder do MDB, abriu mão da palavra. Usou a palavra a VEREADORA LUCIANE, Líder do 

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

como já foi dito por todos, não ia deixar de parabenizar pelo belo evento no dia de ontem, gostei muito 

que fizeram a história desde o início como foi, relembrando como é e certamente ontem foi um dia 

histórico, que ficou na história, e a história não se muda, é o que ela é, não se inventa, é o que ela é, 

então acho que a gente está todos de parabéns. Também aquela banda muito bonita que foi só de 

instrumentos de sopro, onde me lembra muito a minha infância porque a minha família toda é de 

músicos e instrumentos de sopro, então aquilo me marcou bastante até quando eles tocaram aquela 

música do soldado, eu lembrei que eu sempre ouvia aquele hino que eles tocaram nos instrumentos 

deles, então é muito emocionante e mais uma vez, acho que toda a comunidade está de parabéns, tanto 

nossa Brigada, sempre muito eficiente, a nossa comunidade bem participativa, os funcionários da 

Câmara sempre ajudando bastante todos eles e o nosso presidente Paulo, que com certeza sem medir 

esforços tem trabalhado bastante para que tudo corresse bem e sempre bem no trabalho dele, então 

acho que ontem foi um dia feliz para o nosso município e que se repita isso sempre, que é a união de 

todos, sem vendo o partido mas sim a segurança pública do nosso município, se a gente vai citar nomes 

é muito, foi toda a população mesmo que ajudou bastante. Também não posso deixar de parabenizar o 

Rodrigo pela presidência do partido MDB, a gente sabe que é uma tarefa que não é tão fácil, parece 

que para muitos que são filiados, acha que é presidente, mas a gente sabe que tem tudo uma 

documentação que tem que ser feita rigorosamente todo ano, mas eu tenho certeza da tua capacidade, 

que tu vai muito bem, então muito sucesso para ti na sua presidência." Neste espaço, usou a palavra o 

PRESIDENTE RODRIGO, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. 
"Não tenho como não deixar aqui um grande abraço ao pessoal que trabalhou na churrasqueira, que 

muitas vezes a gente está na festa ali e eu não sei de nenhum que assou carne, mas com certeza 

ajudaram muito, Paulo, nesse teu grande evento, a gente cita o teu nome, eu sei que muitas pessoas te 

ajudaram, mas o pessoal da cozinha também, pessoal da organização, nossos funcionários da Casa, 

que sempre nunca mediram esforço para ajudar o Consepro no que precisa e tu sabe que pode contar 

sempre, pelo menos até o final do ano eu garanto que tu pode contar com essa Casa aqui, que está 

sempre disponível para o Consepro, a gente, muitas vezes as pessoas, já escutei Paulo até que tu está 

na frente do Consepro porque daqui a pouco tu vai concorrer a vereador, que vai concorrer a um cargo 

eletivo; se as pessoas que falam isso soubesse o problema que é a gente muitas vezes deixar o serviço 

para correr atrás, sem ganhar nenhum real, para tentar simplesmente manter uma coisa, uma 

sociedade, alguma associação muitas vezes, se soubesse o tanto que é difícil ser presidente da 

associação ou de qualquer coisa assim sem fins lucrativos, eu vi o Paulo durante esse tempo, nem sei 

Paulo, mas quantos dias tu deixou o teu serviço, correndo, indo à Camaquã, Porto Alegre, 

Charqueadas, no interior nosso, convidando associações, a recém mesmo aqui a vereadora falou da 

presidência do partido, também é outro baita abacaxi, mas sempre alguém, Marcos também está na 
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presidência do partido, sempre alguém tem que assumir e eu sempre digo, assumi e faz o que tem que 

ser feito ou não se meta então e não tem como não dizer hoje, pelos presidentes que passaram no 

Consepro, que com certeza tu é o mais atuante, todo mundo que pega contigo trabalha junto, cada um 

pega uma ponta e funciona, a prova está que até o capitão Teles ontem falou no discurso dele, que em 

lugar nenhum no Rio Grande do Sul ele viu algum evento do tamanho que era aquele ali com a 

comunidade, para a Brigada Militar e a gente sabe que já passamos por vários problemas na Brigada 

no passado aqui Paulo, teve uma época que tu também teve na Brigada e naquela época era a época 

boa, que podia largar a mão sem pena, que ficava por isso mesmo e cada vez a lei, eu sempre digo que 

a lei está sendo feita muitas vezes para os ladrão, para os bandidos, porque muitas vezes prendem aqui 

chega lá os cara sai antes que o pessoal da Brigada ainda está dando depoimento, é um troço sem 

cabimento o jeito que virou as leis no nosso País; mas quero dizer Paulo, tu leve para todos, da cozinha, 

da churrasqueira, um grande abraço e que vocês consigam, que não é fácil também, conseguir ficar 

sempre unido assim, do jeito que vocês estão, a gente sabe que daqui a pouquinho pode pender para 

um lado ou para o outro, sempre tem as pessoas achando que de repente estão ganhando alguma coisa 

e a gente sabe que está ali muitas vezes perdendo muito dinheiro, tirando dinheiro do bolso para correr 

para cá e para lá para tentar manter uma entidade, eu digo isso porque já fui patrão do CTG, estive lá 

por 4 anos  no CTG e com certeza tive muito mais prejuízo financeiramente para mim do que lucro, 

mas fiquei meus quatro anos lá sempre tentando erguer a entidade para não deixar morrer, então quero 

deixar aqui novamente um grande abraço a todos policiais, que estão na nossa Brigada Militar de hoje, 

como o ex-prefeito Odone falou que deixa o carro dele ali aberto e a gente sabe como ele é, com certeza 

deixa até a chave no lugar e nunca ninguém mexeu, a gente sabe que isso é em poucos lugares do Rio 

Grande do Sul que ainda, até muitas vezes a gente facilita demais porque isso nunca acontece, a gente 

facilita muitas vezes, mas a nossa Brigada está de parabéns aqui no Barão e eu quero só deixar aqui, 

não é um puxão de orelha mas é um descontentamento meu com a polícia civil, porque a polícia civil  a 

gente sabe que com certeza sei que o Paulo teve convidando todos e não vim nem um representante 

quando foram chamado, depois no final, nem sabia que tinha policial novo na civil e eu vi que no final 

o cara se apresentou, era o policial da Civil e eu não sabia que o cara era policial, até um cara bem 

novo, então quero deixar aqui porque eu acho que a civil também tinha que estar mais engajada 

juntamente com o Consepro ajudando. Também foi falado aqui do Sicredi, eu não tenho via de dúvida 

de dizer que depois que mudou a gerência do Sicredi, o Sicredi mudou da água para o vinho e aqui não 

é puxando o assado para o Sicredi, que daqui a pouco eu quero financiamento, de repente até queira, 

mas que mudou eu já tive muitas vezes ali para fechar minha conta no Sicredi porque nem tratar a 

gente bem outros gerentes que ali passaram, não tratavam e depois que assumiu a Alessandra lá do 

Cerro Grande a gente vê em quase todos eventos, inclusive de comunidade, nos jogos rurais estavam 

lá ajudando, na festa do agricultor, negócio ali na entrada que o Diogo falou, agora aqui no evento e 

é toda a equipe, não é um ou dois ali para fazer número, é toda a equipe deles, acho que são quase dez 

e eles sempre dando um grande apoio para o município, isso é muito importante, tomara que continue 

assim e também nossos funcionários da Câmara que continue com essa força, trabalhando sempre e 

ajudando todos que precisam." Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou encerrada a 

presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia dois de setembro de 2019 no 

mesmo horário e local. 

 

 

Sala de Sessões, 26 de agosto de 2019. 
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