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

Legislativa, realizou-se a vigésima oitava 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 27/19, 

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

leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. n° 152/2019 encaminhando 

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

houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. nº 031/19 encaminhando proposições aprovadas em 

Sessão Ordinária do dia 26 de agosto de 2019; Of. LEG. N° 027/19 informando aprovação do Projeto 

de Lei n° 019/19.  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. O VEREADOR DIOGO, 

abriu mão da palavra. Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados 

a fazer uso da palavra. O VEREADOR ILO, abriu mão da palavra. Usou a Tribuna o VEREADOR 

MANOEL RENATO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Gostaria aqui de dar os parabéns ao doutor Norberto, que seja sempre essa pessoa que é, 

onde eu acho que todas as Câmaras de vereadores gostariam de ter um jurídico trabalhando da forma 

que ele trabalha, onde não vê partido, sempre bem esclarecido em todos os projetos, todas as questões 

que a gente levanta ele esclarece para todo mundo igual, então deixo os parabéns para ele e que se 

Deus quiser o ano que vem estará trabalhando novamente com a gente nesse resto de mandato. Também 

gostaria de parabenizar o executivo-administrativo por, digamos  uma grande conquista que teve, a 

gente viu que chegou no município duas van, onde vai ser beneficiado o pessoal que diariamente 

necessita de transporte da saúde e também o pessoal do escolar, onde a gente sabe que no município é 

bem debilitado de veículo, então com esses dois veículos com certeza vão ter bem mais um apoio nessas 

duas secretarias, uns veículos de alto valor, tomara que a gente tenha sorte, que consiga trabalhar uns 

quantos anos sem ter problema. Também gostaria de parabenizar o pessoal da associação aqui dos 

Amadores, onde graças a Deus pude me fazer presente ontem ali na festa, eu dizia a festinha, mas 

estava uma grande festa, bastantes pessoas presentes, o dia também ajudou, então deixo minhas 

felicitações a todos os organizadores, que tenho certeza que cada ano vai ser maior essa festa deles." 

Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando, foram discutidas e votadas e aprovadas por 

unanimidade as seguintes proposições e Projetos de Decreto Legislativo, Projeto de Lei e Diária: 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 058/19 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado limpeza 

da vegetação contida no local e alargamento das vias ao redor do triângulo de acesso localizado perto 

da residência de Hélio Semensatto na localidade Linha Dona Amália. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 

Nº 059/19 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja providenciado patrolamento e 

encascalhamento da estrada na localidade Serra do Herval onde dá acesso as residências de Tailor, 

Miguel, Taurino, Silvio, Moacir e demais moradores dessa localidade. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

Nº 035/19 DO VEREADOR NERCIO que informe o que segue sobre o andamento do calçamento das 

ruas Tenente Coronel Juca Tavares e Leandro Fallavena da Rocha, a ser concluído através de verba 

parlamentar Deputados Moraes: motivo pelo qual está parado; qual o engenheiro / arquiteto responsável 

pela fiscalização da terraplanagem e demais serviços até então ali realizados; qual o prazo para 
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aprovação do Engenheiro da CEF ao serviço ao serviço ali executado (terraplanagem e outros) e início 

da licitação; qual o prazo para entrega do calçamento concluído. MOÇÃO DE APOIO Nº 005/2019 

DE TODOS OS VEREADORES propõem que Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE 

APOIO aos Aprovados no Concurso para Soldado Bombeiro Militar. JUSTIFICATIVA:  A categoria 

dos aprovados de BOMBEIRO MILITAR no concurso, aguardam nomeação para diminuir o déficit 

efetivo do Corpo de Bombeiros no Estado. Sendo que há 4.100 vagas na Instituição do Corpo de 

Bombeiros e apenas 2.500 estão preenchidas, sendo que dos 497 Municípios gaúchos apenas 96 contam 

com quarteis de Bombeiros. MOÇÃO DE RECONHECIMENTO Nº 006/2019 DO VEREADOR 

NERCIO propõe que Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE RECONHECIMENTO 

AO SR PAULO RENATO BRIDDI ROMEIRA pelo recebimento de Comenda Centauro na categoria 

personalidades, entrega realizada no dia 20 de agosto durante a solenidade de aniversário do 28° BTL. 

MOÇÃO DE RECONHECIMENTO Nº 007/2019 DO VEREADOR NERCIO propõe que Câmara 

Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE RECONHECIMENTO AO SOLDADO GULART do 5º 

GPM de Barão do Triunfo pelo recebimento de Comenda Centauro na categoria operacional por 

relevantes serviços prestados para a comunidade, entrega realizada no dia 20 de agosto durante a 

solenidade de aniversário do 28° BTL. Em seguida, em votação nominal os seguintes projetos de 

Decreto Legislativo foram aprovados por unanimidade: PROJETO DE DECRETO Nº 004/19 – 

Aprova as contas de Governo do Sr. Rui Valmir Brauvers Spotti, na condição de Prefeito Municipal de 

Barão do Triunfo, referente ao exercício financeiro de 2015. PROJETO DE DECRETO Nº 005/19 – 

Aprova as contas de Governo do Sr. Gilmar Francisco Passos de Souza, na condição de Vice-Prefeito 

Municipal de Barão do Triunfo, referente ao exercício financeiro de 2015. PROJETO DE DECRETO 

Nº 006/19 – Aprova as contas de Governo do Sr. Rui Valmir Brauvers Spotti, na condição de Prefeito 

Municipal de Barão do Triunfo, referente ao exercício financeiro de 2016. PROJETO DE DECRETO 

Nº 007/19 – Aprova as contas de Governo do Sr. Gilmar Francisco Passos de Souza, na condição de 

Vice-Prefeito Municipal de Barão do Triunfo, referente ao exercício financeiro de 2016. PROJETO 

DE LEI Nº 024/19 Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente profissionais para os 

cargos que especifica para atender excepcional interesse público e dá outras providências. DIÁRIA DO 

VEREADOR NERCIO Ida em reunião sobre Hospitais de pequeno porte, dia 28 de agosto. Após, 

passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra a VEREADORA LUCIANE, 

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

"Gostaria de me desculpar por ontem na festa não pude comparecer, na festa da associação da Data 

dos Amadores, mas vi que estava muito bom e que fez muito sucesso. Também parabenizar o doutor 

Norberto, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Deus te ilumine sempre seus caminhos, tudo de 

bom para ti." O VEREADOR NERCIO, Líder do PTB, abriu mão da palavra. Usou a palavra o 

VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes.  "Quero parabenizar o doutor Norberto pela passagem do seu aniversário, 

que Deus te conserve sempre com saúde, dinheiro a gente sabe que o colega já tem bastante. Quero 

agradecer o convite do Marcos Vinicius, que nos convidou para participar do evento jantar dos 

prefeitos da Famurs na Expointer, oportunidade muito interessante de participar desses eventos. 

Parabenizar a associação da Data dos Amador, eu acho que a única associação do município que 

consegue fazer uma festa grande e com isso arrecadar recursos, a gente sabe que é uma associação 

que começou há pouco tempo e já está crescendo bastante. Depois de 7 meses vereadores, vem a 

resposta de um Pedido de Informação que eu e o vereador Ilo fizemos lá em fevereiro, sete meses de 

espera e sete meses a resposta vem incompleta, é vergonhosa a situação, a gente vê as vezes a prefeitura 

com uma preocupação tão grande em divulgar algum trabalho no Facebook, como um patrolamento e 

às vezes, é que eu não quero me submeter a isso, mas a vontade é pedir que a mesma pessoa que tem 

atenção no Facebook da prefeitura que tenha atenção nas respostas da Câmara porque a gente sabe o 

quanto é importante uma resposta para Câmara, faltou 2019 e aí a gente pega e olha a resposta do 

Pedido de Informação de 2013 que foi reiterada, onde eu e o vereador Ilo e acho que mais algum 
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vereador pedimos, diário de bordo das máquinas de obras e de agricultura, eu recordo muito bem que 

na época a prefeitura disse que ia encaminhar em seguida e agora foi reiterada o mesmo Pedido de 

Informação e agora a prefeitura informa assim: Informamos que será realizada a licitação para 

contratação de um sistema informatizado de rastreamento controle de tráfico com geração de diário 

de bordo eletrônico, mas o diário de bordo atual que disseram que iam encaminhar, porque tem a 

resposta arquivada dizendo que ia ser encaminhado em seguida e não vem me dizer que não existe 

diário de bordo na prefeitura que é mentira, mentira e provo isso, hoje mesmo vi um diário de bordo 

de um carro e é o certo, é o certo, tem que ter transparência, se não tem transparência então que pegue 

os adesivos colocados nos carros da administração e pelo menos arranque a transparência, que tire a 

parte da  transparência porque de transparência está faltando um monte. Falando em transparência 

também, quero de primeira mão parabenizar a gestão pela  aquisição dos dois veículos van, que com 

certeza vão fazer um baita trabalho no município, a ideia de botar o segundo horário da Saúde quando 

foi adquirida aquela van Master já era fazer isso, botar o segundo horário da saúde e infelizmente 

nunca se conseguiu comprar o ônibus e infelizmente não  conseguiu-se fazer, mas que bom que vem em 

boa hora, mas também falta transparência quando coloca que é recurso próprio, se é tão transparente 

então não coloca que é recurso próprio porque não é recurso próprio, eu provo para quem quiser, é 

recurso do leilão e aí dizer que é recurso próprio, então é pegar o trabalho do então Deputado Sperotto 

que naquela época deu a van que foi vendida por R$ 54.000,00 e rasgar o trabalho dele por causa que 

é o reforço que veio do Estado e comprou a van, só ali foi R$ 54.000,00 então não foi recurso próprio, 

como disse, parabenizo pela compra dos bens, mas só faço a colocação porque vai gerar até uma certa 

comparação dizendo que foi recurso próprio, agora sobra recursos quando na verdade não sobra, é 

recurso do leilão e recurso de verba vinculada à educação, salário-educação, onde foi comprado 

aqueles dois Fiestas vermelhos, então eu peço, se querem usar o slogan, eficaz e transparência que 

sejam transparentes porque a transferência tem faltado e muito."  Usou a palavra o VEREADOR 

DIOGO, Líder do PSDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes, "em especial o Doutor Norberto, deixar os parabéns pela passagem do seu aniversário, 

muitas felicidades, muitos anos de vida e que se repita muitas vezes essa data Doutor, também as 

pessoas que nos acompanham nossa vice-prefeita Laureni, secretário Garigan, Derli que estava ainda 

a pouco, familiares também do ex-prefeito, falecido Seu Rui, o Vinícius que é uma das poucas vezes 

que vejo na Câmara, mas pode ser que tome gosto pela política, como teu pai sempre foi um cara 

batalhador nessa área, daqui a pouco surge uma nova carreira baseada no trabalho do teu pai que foi 

falado aqui e dispensa comentários e só deixou saudade e elogios a pessoa dele, também nosso colega 

do táxi, enfim todos que nos assistem aqui hoje. Queria dizer presidente, que está na hora, eu acho, da 

gente dar mais uma pegada nessa questão das linhas de ônibus, tenho sido bastante cobrado por nossos 

munícipes, na questão da ACV desse horários meio encurtados como continuam, tentar dar mais uma 

pressionada lá no seu Lauro, acho que é Lauro o nome do cara onde nós tivemos aquela última reunião 

lá do DAER ou até mesmo lá nos conselheiros, também que nos dê mais uma luz para ver o que nós 

podemos fazer nessa questão que está vergonhosa, nesse lado o nosso município já vem regredindo há 

bastante tempo e a população que acaba pagando o preço, desamparada e muitas vezes tendo que se 

locomover até a capital e municípios vizinhos e não ter o ônibus disponível, que a gente sabe que a 

empresa ACV vem deixando a desejar que como é que município de Sertão e Mariana  tem linhas até 

sobrando, da Serra do Herval, parece não, tem uma implicância com nós aqui e a questão eu acho que 

é política e quando se trata de questão política a gente tem que partir para a mesma área de discussão, 

deixo no ar então e que mais breve possível a gente consiga dar mais uma caminhada nessa prioridade. 

Também deixar um abraço especial para, principalmente o Igor e todos os organizadores da festa da 

comunidade da Data dos Amador, pegaram um dia bom para festa e tenho certeza que fizeram um bom 

lucro." Usou a palavra o VEREADOR ALEX SANDRO, Líder do PDT, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Deixar um feliz aniversário para nosso amigo 

Norberto, desejar saúde felicidades e tudo de bom. Quero também parabenizar a equipe que fez essa 
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ótima festa na Data dos Amadores, da associação, foram contemplado com um ótimo dia porque acho 

que fazia anos que eles não conseguiam escapar da chuva no dia da festa. Também quero deixar os 

parabéns à administração pela aquisição das vans, não se sabe que nem diz o colega Mateus se é 

recurso próprio ou é emenda ou leilão, mas o importante é que está aí, vai ser bem útil para todo o 

nosso município, eu acho que com certeza diminuirá gastos onde dois ou três veículos indo à Porto 

Alegre quando ver uma vai fazer uma viagem só. Deixar também parabéns ao trabalho do Derli, que a 

gente vê bons comentários, está conseguindo cortar gastos, esse que é o caminho para a nossa 

administração." 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 nosso jurídico 

Dr Norberto, que Deus lhe dê muita saúde Doutor, profissão e dinheiro o senhor tem, que consiga cada 

vez avançar mais; da mesma forma não posso também deixar de dar os parabéns a diretoria da 

associação da Data dos Amadores pela grande festa de ontem, onde lá passei o dia, graças a Deus 

estão na terceira festa e cada ano vem aumentando mais também, estava muito grande a festa, a festa 

é boa quando vende tudo e não sobrou nada, tudo que tinha para vender venderam, então está de 

parabéns a comunidade pela grande festa de ontem. Também quero fazer um comentário hoje aqui, 

hoje na parte do meio dia estava eu e meu filho fazendo uma manutenção de estrada de lavoura e me 

chamou muita atenção, em 2015 quando o falecido Rui era prefeito, através de um pedido dessa Casa 

aqui, onde plantei uma lavoura de melancia e meus filhos na Costa da Serrinha, o falecido Rui como 

Prefeito, grande Prefeito, nos fez uma ponte para que fosse escoada a melancia daquela propriedade, 

onde dava acesso à propriedade que não tinha; basta um pedido dessa Casa aqui com todo respeito ele 

fez uma ponte nova, agradeço muito a administração dele como qual agora estamos no terceiro ano do 

PMDB, do meu Prefeito, onde teve três pedidos nessa Casa aqui, 2 para estrada de melancia e outro 

para escoar um mato que foi tirado em Morrinhos também e não tive, esse ano meu filho puxou a 

melancia dele um quilômetro de trator, isso eu tenho foto e provo, para ti ver o que é a dificuldade, 

pessoas que pegam o poder e parece que não vai terminar muito, mas acaba e aqui eu deixo a minha 

homenagem ao falecido Rui pela simplicidade dele, com todo carinho fez o trabalho dele de prefeito, 

enxergou a necessidade da lavoura como grande agricultor, apenas comum pedido dessa casa aqui ele 

fez uma ponte, não é porque estão presente aqui, fez uma ponte completinha e lá foi escoada a melancia 

e até hoje o proprietário usa aquela ponte, está bem boa e o prefeito de meu partido, que muito a gente 

lutou nessa Casa aqui para que fosse o prefeito do município, foi Prefeito mas geralmente, para mim, 

só me deixou a desejar, hoje me recordei, nós fazendo um trabalho, tive que comprar uma plaina 

frontal, tenho trator e se alguém precisar tenho à disposição também, comprei para fazer manutenção 

de estradas porque eu não tive essa sorte em 3 anos e me chamou muita atenção essa ponte que o 

falecido Rui fez para nós, então peço que Deus permaneça cada dia, dê o céu melhor para ele e fique 

com Deus todos presente." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE RODRIGO, saudou 

novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão.  "Primeiramente quero parabenizar o 

Doutor Norberto, a gente sabe do comprometimento dele nesta Casa e o que me chamou atenção 

Doutor foram os colegas dizendo que o senhor tem dinheiro e aquele dia que eu pedi um dinheiro 

emprestado disse que estava mal, eu não sei agora, mas de profissão a gente sabe que o senhor é muito 

capacitado, então desejar muita saúde que eu sei que o resto corre atrás. Também vi o Vereador Mateus 

falando ali sobre as vans hoje, elogiando, eu também só tenho a elogiar Vereador Mateus, mas algumas 

coisas eu tenho que concordar contigo porque eu consegui uma Emenda do deputado de cento e poucos 

mil para saúde aonde 20 ou 30 mil foi usado no micro da Saúde o resto da verba, o resto do dinheiro 

do micro da Saúde foi com verba de outro Deputado, Deputado do Ilo, o Alceu, mas sobrou cento e 

poucos mil da minha verba que eu consegui com deputado Giovani Feltes, que foi comprado de 

mantimento para saúde, já sobra cento e poucos mil também que já ajuda também, então eu acho que 

tem que sempre se ter uma humildade quando se colocar alguma coisa nas redes sociais eu acho que a 

administração teve muito êxito quando começou a colocar as estradas feitas nas redes sociais, eu acho 

que isso é importante porque a gente reclamar é coisa mais fácil do mundo que tem e daqui a pouco 
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ver o que está sendo feito muitas pessoas não sabem, nós mesmos que somos Vereadores às vezes não 

andamos num canto do município que está sendo feito, então eles tiveram uma grande ideia em colocar 

na redes sociais as estradas que estão sendo feitas, só que muitas vezes que nem nessa questão dos 

carros, essas compras que está acontecendo, eu acho que podia ter um pouco de humildade e colocar 

também sempre, até os vereadores dessa Casa, que muitas vezes batalham para conseguir as emendas, 

que com certeza está sendo ajudado na compra desses bens. Também vi muito aqui ser comentado por 

vários anos, já vai completar sete que eu estou aqui, o tal bueiro do Zé Luiz e não tem como não deixar 

os parabéns, não que não seja um serviço que a prefeitura já era para ter feito, mas eu tive o privilégio 

de ver a faceirice que estava o Zé Luís, quando eu cheguei lá ele me disse que fazia 20 anos que tinha 

essa promessa, todos que cruzaram nunca cumpriram e fazia 20 anos desde a época do Luiz nunca 

fizeram, agora está saindo, então tinha que ver a faceirice deles, acho que o Nércio esteve com eles na 

prefeitura também na semana passada, estão muito contente e era um serviço que foi demorado, foram 

colocadas todas as máquina lá para fazer o mais rápido possível, mas então deixar os parabéns à 

administração e a todos nós vereadores que muito batemos para ser feito esse banheiro." Nada mais 

havendo a tratar, o Presidente determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a 

próxima Sessão Ordinária, dia nove de setembro de 2019 no mesmo horário e local. 

 

 

Sala de Sessões, 02 de setembro de 2019. 

 

 

 

RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA               LUCIANE TEIFKE PACHECO 
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