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Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas, no Plenário da Casa 

Legislativa, realizou-se a segunda SESSÃO ORDINÁRIA da quarta Sessão Legislativa, da sétima 

Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião o 

Presidente Manoel Renato dos Santos Silva e os Vereadores: Nercio da Silva Ambos, Diogo da Rocha 

Vaz, Alex Sandro Fallavena da Rocha, Rodrigo Semensatto de Lima, Mateus de Lima Romeira, Tiago 

Pacheco Govoni, Ilo Wildfaier Lombardi e Luciane Teifke Pacheco. Havendo “quórum”, o Presidente 

Manoel Renato, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. A ATA 01/20, 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 001/20 encaminhando proposições aprovadas em 

sessão ordinária do dia 03 de fevereiro de 2020; Of. LEG. n° 007/20 informando aprovação do Projeto 

de Lei n° 007/2020; Of. LEG. n° 008/20 informando aprovação do Projeto de Lei n° 008/2020. 

EXPEDIDAS A TERCEIROS: Não houve. A seguir passou-se à leitura do resumo das proposições e 

projetos encaminhados à Mesa. 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 falar sobre o 

pedido que estou colocando nessa Casa hoje sobre a flexibilização de mais agências bancárias ou até 

mesmo em lotéricas, para pagamento de tributos municipais, hoje se você retirar uma guia na prefeitura 

para pagar qualquer tributo, IPTU, alvará enfim, qualquer coisa, hoje só pode ser pago no Banrisul, é 

uma coisa que muitas vezes, não vou dizer que inibe, mas dificulta porque muitas vezes o banco pode 

estar sem sistema ou a pessoa não ter conta naquele banco e acaba muitas vezes até atrapalhando a 

arrecadação municipal, então estou entrando com esse pedido, que faça algum convênio com pelo 

menos mais uma outra agência porque já tive bastante reclamação nesse sentido e as pessoas querem 

pagar seus impostos muitas vezes mas a gente como gestor, nós como vereadores e acredito que o 

prefeito ele tem que buscar alternativas para solucionar esse tipo de problema para beneficiar as 

pessoas que estão querendo pagar então estou colocando esse pedido para apreciação dos nobres 

colegas hoje. Também até eu vou colocar algumas fotos se possível, a respeito de um pedido que já foi 

bastante feito aqui nessa Casa, a respeito da estrada que passa da ponte de ferro até o Lody, aonde nós 

temos ali duas pontes que estão numa situação bastante complicada, praticamente intransitável aquela 

estrada, a gente ali tem bastante moradores e muitas vezes eles se sentem até de certa forma excluídos 

porque buscam alternativas de uma forma, buscam de outra e muitas vezes não conseguem a mínima 

coisa, que é uma estrada, para conseguir se locomover, então eu já fui embargado muitas e muitas 

vezes nessa estrada, está aí o secretário, nem coloquei o pedido por escrito estou só passando aqui, 

falando, né até tem pedido do vereador Ilo, dessa estrada, assim que possível se puder dar uma atenção 

ali porque realmente a situação é bem complicada para tráfego nessa estrada que é  importante, liga 

praticamente a saída de Mariana Pimentel com a saída de Arroio dos Ratos, mas aqui não é só crítica 

a gente tem que agradecer e queria agradecer então o pronto atendimento no pedido que fiz semana 

passada né, para limpeza de alguns galhos no nosso campo de futebol, onde as pessoas já têm por uma 

rotina a prática do esporte da caminhada principalmente de tardezinha e também tive algumas 

reclamações neste sentido aonde hoje eu sei que o secretário de obras e o secretário de esporte se 

mobilizaram e foram lá e tiraram, acho que era mais de duas cargas de galhos que tinha e a gente fica 

analisando de onde é que saiu esses galhos algum munícipe, alguma pessoa cortou essas árvores e 

atirou no barranco, então muitas vezes não é só o problema do setor público, de demorar ou não 
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executar, mas é um problemas do cidadão que não cuida e não zela pela limpeza e digamos até para o 

embelezamento da cidade porque as pessoas, às vezes, já vi situações cortar uma árvore ou até mesmo 

entulho uma coisa, deixar na frente da sua casa como que se muitas vezes a prefeitura fosse adivinhar 

que tem, então já peço aqui, em muito muitos casos é importante fazer o protocolo de retirada ou 

procurar diretamente o secretário ou vereador para encaminhar esse pedido porque é difícil e acaba 

atrapalhando muitas vezes as pessoas que não tem nada a ver então quero aqui agradecer então pela 

mobilização ali, pelo serviço que foi emprestado ali muito rápido e também sem falar ali que está 

ficando bastante bonito o campo ali, secretário, a pintura para o nosso evento que é o campeonato de 

futebol sete, estão de parabéns e continue assim. Também falar um pouco, semana passada eu entrei 

com um pedido aqui, até um pouco, andou dando algumas discussões e algum falatório, a respeito do 

piso dos professores da rede municipal, o qual, até para complementar minha fala da semana passada, 

isso é uma lei federal, lei número 11.738 e eu acredito que o Executivo vai olhar com bons olhos para 

pagar esse direito, que não é um direito é uma obrigação que o município tem com os professores, é 

um direito professores têm que já vem às vezes muitos e muitas vezes massacrados e até desvalorizados, 

que é uma das classes mais importantes que eu considero são os nossos professores, sem professor não 

existe nenhum cidadão formado nem com conhecimento, o conhecimento vem da base e a base da 

educação são nossos professores então peço que o Executivo olhe com bons olhos, a gente mesmo está 

aqui com um projeto na Casa que está nas comissões que é para criação de quatro cargos de 

Coordenadoria pedagógica, no caso que a hora que ir à votação a gente fica analisando, mas vamos 

criar mais quatro cargos e eu considero que é importante ter coordenadores pedagógicos, mas o 

município não está nem cumprindo com sua obrigação que é o piso dos professores, então deixo aqui 

mais uma vez a minha fala aqui nesse sentido que eu considero que o Executivo tem que analisar essa 

situação e tomar providências o mais rápido possível.  Também tive na semana retrasada, até me 

esqueci de falar na segunda passada, convite do presidente Silvio Raphaele da Associação do Arroio 

Grande, no qual ele fez uma prestação de contas junto aos Associados e convidou algumas lideranças, 

acredito que o vereador Ilo foi convidado, alguns assessores de Deputados, até em prol de algumas 

emendas que foram para a associação e também para Linha Brandão, o meu Deputado ele olhou bem 

para aquela região, colocou R$ 170.000 de emendas em ferramentas, mas eu quero pedir desculpa 

presidente porque eu não pude me fazer presente na reunião, era na segunda-feira e eu tinha outro 

compromisso, mas deixo aqui a minha parceria aberta aqui para tudo que for para os nossos 

agricultores, para nossa comunidade, estou sempre à disposição." O VEREADOR ILO, abriu mão da 

palavra. Usou a tribuna o VEREADOR NÉRCIO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e 

as pessoas que se faziam presentes. "Quero agradecer a compreensão dos colegas vereadores, então 

nessa semana estive em viagem em Brasília juntamente com o prefeito a pedido do deputado Marcelo 

Moraes, resolvendo umas questões a respeito de uma Emenda parlamentar no valor de R$ 300.000,00 

que foi de uma quadra poliesportiva que tem um problema na Caixa Federal aonde que entregamos o 

projeto faltando dois dias de prazo e a Caixa ignorou nosso projeto dando declaração de falta de tempo 

para análise de projeto, a gente entrando em contato com a Caixa eles nos pediram que a gente fosse 

até o Ministério que não estava mais na alçada deles para que eles desce andamento no projeto que 

teria que ser por meio de política, a gente entrou em contato com Deputado, o Deputado pediu que a 

gente fosse até lá, a gente chegando até lá no Ministério marcamos audiência com Osmar Terra, que 

na hora que estava atendendo a gente teve que sair da audiência, mas fomos muito bem atendido pelo 

Pablo Melo e seu Daniel, agora não lembro o sobrenome dele aonde que chegando lá nos deparamos 

com a cláusula suspensiva da Caixa, tinha dado cláusula suspensiva no nosso projeto lá aonde que eles 

não puderam fazer mais nada dentro do nosso projeto pelo Ministério, sendo que o problema tem que 

ser resolvido aqui pela Caixa, eles se surpreenderam o que a Caixa fez com o nosso município, que foi 

de extrema maldade que eles fizeram aqui, não entendo o que eles, o pessoal fez lá que é o setor 

responsável que é o senhor Mauricio, que é setor do Sincov daqui da Caixa que nos fez essa, no 

momento que ele dá a cláusula suspensiva e registra no jornal que é do Diário Oficial, não tem o que 
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o Ministério consiga fazer mais, mas nos orientou, nos deu todas as coordenadas para gente entrar na 

justiça, que vários municípios já reverteram essa situação e eles têm certeza que a gente consegue 

reverter porque eles não analisaram nosso projeto, simplesmente ignoraram com prazo de dois dias, 

ignoraram o nosso projeto porque Barra do Ribeiro e Arroio do Tigre são exemplos de municípios que 

já reverteram essa situação e eles vão entrar em contato com nós nos orientando e a gente então 

ultimamente está entrando na justiça para reverter essa situação, mas da mesma forma visitamos os 

gabinetes, também trago notícias boas, visitando o gabinete do Marcelo depois conversando com ele 

trago R$ 250 mil em emendas parlamentares para área da saúde, também visitando os outros gabinetes 

deixei várias requisições,  na área da agricultura e pavimentação, marcamos uma audiência na Funasa 

lá e a gente visitando os Ministérios lá, eu vejo a importância do município ter um projetista lá em 

Brasília, porque o que é o município perde de recurso lá naqueles setores de não ter um projetista lá 

em cima só correndo atrás de recursos, angariando recursos, vocês não imaginam, a gente depois lá se 

encontrando com os outros municípios lá, a importância de um município, então eu deixo aqui nessa 

Tribuna, seja quem estiver na frente do município, a importância de um município ter um projetista lá, 

todos os municípios lá nessa correria e o dinheiro está é lá, a gente chega daqui lá, tu chega de pé, se 

tu não for através dos teus dos deputados, a gente não consegue e aí tu tem os projetistas lá, os projetos 

já estão todos encaminhados, tu vai no Ministério, já estão todos prontos, tu não sai lá de mão 

abanando, cada município quem sai de lá com menos, é de  2 milhões a 4 milhões, é incrível, 

agora  mesmo a gente esteve na Funasa lá, se a gente tivesse o mínimo de projetos cadastrados lá, o 

que tem de dinheiro nos Ministérios, é só falta de projeto, a gente ter um projetista em cima dos projetos, 

ter os projetos bem elaborados, a importância da gente ter um projetista em cima destes Ministérios 

só quem vai lá para saber, às vezes a gente ouve críticas de ter empregados em situações, o município 

está queimando dinheiro, mas vocês não imaginam o que o município precisa de investir nessa área, de 

tu ter um projetista trabalhando só nesse setor lá, o que vem de retorno para município, então eu deixo 

para aqui hoje registrado a situação porque a gente está aqui entrando num período eleitoral, que o 

próximo administrador que venha para o município para que pense olhando para o município em 

contratação de um projetista lá no Distrito Federal porque a gente tem que pensar grande para o nosso 

município, o futuro do nosso município está lá, São Jerônimo estava lá só com o secretário da saúde e 

o projetista trouxe quase três milhões, sem um vereador, sem o prefeito lá, só o secretário e o projetista, 

todos os projetos elaborados, vocês sabem o que que é isso, não tinha mais forças política lá, só o 

secretário da saúde lá, por aí vocês tiram uma base, então a gente sim tem que ter as forças políticas e 

nós se não for através de Deputado, a gente não consegue nada lá, nós temos que ter nossos deputados, 

graças a Deus estou aqui nesta Casa desde 2013 e sempre trouxe emenda parlamentar aqui nessa Casa, 

não posso me queixar dos meus deputados e nós se não for através de deputados a gente não consegue 

emenda, todos os vereadores que estão aqui sabem disso, através dos deputados a gente tem que ir lá 

se ajoelhar, se não for através de deputados nos Ministérios a gente tem que se ajoelhar  para conseguir 

uma emenda de R$ 50.000,00 ou de R$ 100.000,00 se não for assim eles têm que olhar para a cara e 

se agradar muito para conseguir R$ 50.000,00 e se tiver um projetista lá e se ele for um cara experto, 

o dinheiro existe dentro dos Ministérios, se não for desta forma nosso município vai ficar parado, então 

deixo aqui esse meu desabafo, o próximo gestor que vier administrar o município pense com carinho 

nesta situação." Usou a Tribuna o VEREADOR TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Vou seguir um pouco da fala do colega Nércio, nessa 

questão do projetista acho que há vários anos até o ex-prefeito Rui já se falava em contratar, teve uma 

época que ele contratou um, não era um projetista mas era um camarada que fazia um pouco desse 

trabalho, foi aonde que teve bom andamento nas emendas parlamentares, acho que o vereador Nércio 

se lembra e aqui no nosso município a gente só consegue recurso através das emendas, através de 

projetos diretamente no Ministério é muito pouco, se é que vem alguma coisa é muito pouco, então acho 

bem válido, seja o atual prefeito Elomar no momento que está ou o próximo gestor, seja quem for que 

vá seguir que se contratasse um projetista porque os deputados só dão recursos aonde eles têm o seu 
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Vereador ou seu agente que faz campanha para eles, isso é uma coisa que todo mundo já enxergou, se 

não tiver voto aqui no município não vem recurso através do deputado, que nem o vereador colocou, 

cada Deputado consegue uma fatia de acordo com os seus votos, de acordo com o percentual do 

município; através dos Moraes acho que abriu a gente tem que dar à palmatória, abriu um leque nos 

últimos sete, oito anos que veio bastante recursos através de Deputados, eu não posso reclamar do meu 

também, o Afonso Hamm conseguiu que essa obra da praça que agora o prefeito Elomar conseguiu 

finalizar praticamente, também conseguiu já dois recursos de R$ 100.000,00 para a área da agricultura 

e tem mais alguma coisa já encaminhada, é assim o Alceu Moreira, Jerônimo, o Diogo também já tá 

conseguindo com o Redecker que agora é Federal, mas na área do Ministério é quase zero, então só 

para reforçar essa fala. Também já aproveitando a presença do secretário Sérgio, já conversamos 

pessoalmente sobre algumas pontes, até o Diogo colocou uma delas, também tem uma na Varzinha lá 

que dá acesso à moradia seu Flávio, do Creone e mais uns moradores lá que está bem complicada, a 

dos Bielaski lá também está numa situação bem ruim, próximo a Associação, até acho que o vereador 

Mateus e a vereadora Luciane colocaram um pedido já na semana passada, fica o reforço, as estradas 

estão de boa para ótimo em algumas regiões, claro que alguma linha ainda está ficando para trás que 

não consegui atender mas com certeza vai, dentro dos próximos dias, atender e também hoje queria 

falar também sobre a questão do ACV, até falei na semana passada, tem uns moradores que estão 

reclamando que parece que o ônibus não está vindo aqui no centro do Município, queria ver presidente 

Renato se não há possibilidade de entrar em contato com a dona da empresa para ver a possibilidade 

de ela fazer a linha novamente aqui no centro, não sei se a partir de meio da semana para cá se 

retornou, mas não estava vindo até aqui no centro." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores 

previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a Tribuna o VEREADOR 

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

mesma forma como o vereador Diogo falou a questão do Arroio Grande, do Silvio, quero agradecer o 

convite, pude chegar só no final da reunião mas achei muito importante acompanhar o trabalho que 

eles têm feito, eu acho que é um trabalho bem interessante que até algumas associações do município 

pode se espelhar nelas. Também como o vereador Diogo falou tem essa questão na casa hoje dos 

coordenadores pedagógicos, tenho bastante intimidade com o assunto da educação pois tenho uma 

irmã que é funcionaria aqui no município e minha esposa é professora em outro e sei da importância 

desse trabalho pedagógico mas também tem grande preocupação na questão do piso do magistério 

porque a gente sabe que é uma obrigação do município pagar esse piso, que nenhum professor pode 

receber menos de R$ 1.200,00 e alguma coisa por 20 horas semanais, que bom se todos os funcionários 

tivessem o piso, eu sou funcionário público concursado do município, que bom se existisse uma lei do 

piso do fiscal sanitário, mas infelizmente não tem uma lei que determina que o vencimento tem que ser 

tal, mas do professor existe a lei federal e lei federal se cumpre, não existe debater lei federal, não cabe 

a nós vereadores, cabe ao Congresso Nacional e é uma lei que já foi debatida e aprovada e o cabe ao 

presidente da república estar botando o indexador que vai ser do piso, então deixo  aqui registrado 

novamente minha preocupação com essa questão do piso, até na semana passada a gente encaminhou 

um pedido de informação solicitando a questão do impacto porque a gente sabe que no curto prazo tem 

essa situação para se resolver, vai ser dado um aumento para dezenas de profissionais, quase uma 

centena, não tenho o número exato, isso vai comprometer a nossa folha e não tem como nós escapar 

disso, quando vê a gente vai estar aprovando a criação de mais cargos, de um número considerável de 

cargos que vai gerar um valor considerável e mais para frente a gente não sabe qual impacto isso vai 

ter na folha sendo que a gente tem o peso, então deixo aqui registrado o pedido novamente que o 

Executivo encaminhe essa informação sobre esse impacto até para nós ter mais propriedade para ficar 

debatendo esse assunto. Também seguindo a fala do colega Nércio, a questão de projetos e essas coisas, 

o que mais falta em nosso município hoje é planejamento, é ter um norte, saber onde estamos e para 

onde vamos, com certeza existem dezenas de oportunidades e nosso município perde de estar recebendo, 

o que falta muitas vezes é dar mais ênfase ao pessoal técnico, ao corpo técnico, as pessoas, talvez como 
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o colega falou, um projetista, a gente já chegou em algum município até algumas vezes, alguns 

responsável pelo Siconv, não sei se seria mais ou menos parecido, a gente até, não sei se o Adolfo ainda 

está trabalhando, mas uma coisa que me chamou atenção no Adolfo foi certa feita quando eu conheci 

ele, me perguntou qual o meu partido, falei meu partido é o progressista, eu tenho tal Projeto em tal 

área e vou precisar de ti, no caso do meu partido porque a gente sabe como funciona a política, se a 

gente chegar lá em Brasília, onde o Ministério é do PMDB e tiver o Ilo, carregam nos braços e os 

outros são escanteados se tiver no Ministério que é do PSDB o Diogo é carregado nos braços e nós 

somos respeitosamente deixado de lado, a gente sabe que a política conta bastante nesta parte; 

infelizmente a única vez que conversei com o Adolfo foi nesta vez, coloquei o partido plenamente à 

disposição porque o partido, como eu sempre digo, o progressistas é oposição ao governo atual, mas é 

um partido que quer ver o município crescer, que quer colaborar no que for necessário, a  gente está 

aqui à disposição para colaborar e a gente tem que estar sempre ligado nestas oportunidades, aqui 

agora a pouco enquanto os colegas estavam discursando recordei da nossa vice-prefeita no caso da 

terceira idade onde recebemos um recurso e o pessoal da Pompeia disse que o único município da 

região que estava habilitado era Barão do Triunfo, por isso recebemos todo o valor, senão poderíamos 

repartir com outro município, isso que nós temos que estar antenados, o que falta as vezes é 

planejamento, união, humildade de escutar a opinião do próximo, escutar a opinião do outro." Usou a 

Tribuna o VEREADOR RODRIGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 

se faziam presentes. "Primeiramente me esqueci semana passada de parabenizar o nosso Vereador 

Diogo pela passagem de aniversário, a Ionice também estava de aniversário, dizer para vocês que Deus 

continue dando muita saúde para vocês dois e que ilumine o caminho de vocês. Também quero 

parabenizar a grande festa da rádio onde me fiz presente um pouquinho ontem, estava muito bonita, 

bastante gente. Também semana passada eu falei um pouquinho sobre o aumento dos professores, do 

piso e com certeza daqui para frente tudo que se falar aqui dependendo quem souber jogar no Facebook 

consegue êxito, dependendo quem não souber jogar não ganha nada com isso e por tabela foi usado 

meu nome que eu sei e vou repetir o que eu disse semana passada aqui, é lógico que eu sou a favor do 

piso dos professores no qual o município A município B deu 12% não sei qual lá, 12%, mas nós aqui 

no Barão não precisamos 12%, é menos e o que eu disse aqui vou dizer porque faz desde de 2005 para 

cá que nenhum funcionário público ganha um aumento de salário expressivo, por erro da 

administração, do PP a um tempo atrás que pagava avanços errados aos professores, ninguém ganhou 

aumento nesse tempo, então o que eu digo e com certeza sou a favor do aumento dos professores, 

ninguém é contra, mas repito, Prefeito analise a situação, se tiver como dar a porcentagem para todos 

os funcionários igual dos professores, dê porque todos funcionários merecem um pouquinho de respeito 

que faz muito tempo que a gente não vê um aumento no nosso salário; nosso salário já foi, vinha gente 

de tudo quanto é lado fazer concurso porque era o maior da região e hoje já não é mais, então alguma 

coisa tem de errado, o Elomar acho que deu um por cento no primeiro ano de aumento, ainda bem que 

deu um porque teve vários anos que não tivemos nenhum, então espero que o prefeito possa contemplar 

todos os funcionários públicos e a questão do Coordenador pedagógico a gente vê que já começou a 

política, que isso nunca aconteceu aqui pelo menos ano passado, de ficar trancado em parecer de 

comissão, se alguém colocar na rua que está trancado na Câmara, está trancado na Câmara porque se 

a gente acha que não devemos dar 4 coordenadores pedagógicos, votamos contra, mas eu acho que a 

comissão tem que dar o parecer, se acha que não é momento de colocar coordenador eu acho que é, 

mas se acha que não é, esse Vereador comprovar que não é, eu sou tranquilo para votar contra, só que 

não podemos deixar projeto trancado na casa por falta de parecer de comissão, não adianta me dizer 

que não é política. Também a gente viu vereador aqui falando sobre projetista, é um troço muito 

importante, Prefeito acho que começou com projetista depois parou, não sei em que pé anda, mas a 

gente tem por exemplo aqui que a 12 anos atrás foi perdido uma Escola Polo dentro do município por 

falta de interesse público, foi perdido uma cooperativa de suco por falta de interesse público do 

município na época e assim várias coisas, foi perdido o CRAS que eu fui lá e bati com o prefeito para 
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ele olhar e se inscrever no Sincov aquele pedido do CRAS e foi perdido, acho que agora até estão 

conseguindo voltar com pedido através dos Ministérios, mas dizendo isso quero dizer para todos que 

estou com um pedidinho lá da Zona dos Pachecos, já vi que o colega Diogo colocando uma ponte, vi o 

Tiago falando em outra ponte, não que a ponte de vocês não seja importante, com certeza é importante 

vereadores, só que lá nos Pachecos nós temos com uma ponte e um bueiro com problema para terça-

feira, na outra terça que começam as aulas e o transporte escolar passa e não vai passar porque não 

está cruzando, isso sim é uma preocupação grande, coloquei o pedido hoje pena que não deu tempo de 

colocar as fotos, eu tenho aqui no meu celular se os vereadores quiserem ver, precisamos resolver 

aquilo lá secretário urgentemente lá nos Pachecos, lá na ponte do agrião como é conhecida." Em 

seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas as seguintes 

proposições, Projeto de Lei e diárias: INDICAÇÃO Nº 002/2020 DO VEREADOR MATEUS que 

seja realizado a contratação com a maior brevidade possível de um Veterinário 40 horas semanais para 

atender as diversas necessidades do município, entre elas a implantação do SIM municipal. 

INDICAÇÃO Nº 003/2020 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja estudada a possibilidade 

de locação ou compra de um espaço no interior para uso de pátio de maquinários da Prefeitura, onde 

evitaria muitas viagens com as máquinas quando estiverem realizando serviços nas localidades do 

interior do Município. INDICAÇÃO Nº 004/2020 DO VEREADOR DIOGO que seja firmado 

convênio com outros bancos além do Banrisul para fim de cobranças e arrecadações municipal, 

pagamentos de impostos como IPTU, Alvarás e demais cobranças feitas através do Executivo para maior 

comodidade dos munícipes, visando que temos outros bancos e postos de atendimentos em nosso 

município. INDICAÇÃO Nº 005/2020 DOS VEREADORES ILO, MATEUS E LUCIANE que seja 

estudada uma forma de melhorar a localização dos comércios ambulantes no centro do município, com 

a possibilidade de ser instalada energia elétrica para os mesmos. JUSTIFICATIVA: A pedido dos 

comerciantes onde os mesmos se oferecem para ajudar nos custos. INDICAÇÃO Nº 006/2020 DO 

VEREADOR NERCIO que seja criado Whatsapp no número de celular da Secretaria de Saúde para 

conseguir contato com os munícipes do interior que não tem sinal de telefone, mas que possuem wi-fi 

em suas residências. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 004/2020 DO VEREADOR MANOEL 

RENATO que seja providenciado patrolamento e cascalhamento da estrada entrando no antigo bar da 

lagoa, passando pelas residências de Júlio, Alonso, saindo no Cléo. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

005/2020 DO VEREADOR RODRIGO que seja providenciado reforma da ponte do Agrião na Zona 

dos Pachecos, bem como reforma de um bueiro a quinhentos metros após a ponte. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 003/2020 DO VEREADOR MATEUS que seja informado levantamento de horas 

extras de todos os servidores, separados por Secretaria da qual foi recebido o valor nos últimos 3 meses, 

bem como informe a utilização do banco de horas no mesmo período. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

Nº 004/2020 DOS VEREADORES ILO, LUCIANE E NERCIO que informe sobre a situação da 

ambulância de placa IZO 1658 no dia 27 de janeiro, quais destinos das viagens feitas nesse dia e quais 

pacientes foram transportados e se algum desses necessitavam do uso de maca, enviando cópia do diário 

de bordo. PROJETO DE LEI Nº 009/20 Cria o cargo de Coordenador de Serviços Médicos, a ser 

promovido na forma de Cargo em Comissão ou Função Gratificada. Com SUBSTITUTIVO n° 

001/2020.DIÁRIA DO VEREADOR NERCIO Ida à Brasília, nos dias 04, 05 e 06 de fevereiro. 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. 

"Parabenizo também o pessoal da associação lá da rádio pela festa no dia de ontem, novamente um 

grande evento. Às vezes fico pensando que talvez eu não sirva muito para política porque eu tenho uma 

coisa que é difícil a gente ter nessa época que, é a memória, eu não esqueço as coisas e o colega Rodrigo 

fez um comentário questão da administração do PP, que 12 anos ficou pagando avanço, mas a gente 

ficou 8 anos no poder Vereador, 4 anos PDT com o nosso apoio e o PMDB já está há três anos na 

administração e seguiu pagando os mesmos avanços, então se viu que estava errado lá no primeiro ano 

deveria ter arrumado mas não arrumou e infelizmente algumas pessoas estão usando essas questões 
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dos avanços para estar tentando postergar a questão do piso, já vi várias questões, pessoas dizendo 

que não poderia ser dado o piso por ser ano eleitoral, outros porque os professores já ganham o avanço 

do plano de carreira e também o do regime único, mas se estão ganhando hoje está previsto nas leis e 

as leis foram aprovadas na época não por nós mas por outros vereadores que estavam nesta Casa, o 

que é lei é lei, nesse caso sim podemos debater e podemos modificar, mas hoje o que diz a lei é que o 

professor tem direito no plano de carreira e no regime único, como o senhor falou aquela vez que 

quando eu fiz um comentário, uma crítica à atual gestão e me dirigi ao MDB, o senhor comentou que 

não tinha gostado porque o partido não tinha culpa pelo ato errado que estava sendo feito naquele 

momento pelo atual gestor e te digo, a recíproca é verdadeira, talvez na época não foi feito o certo 

dessa forma, não estou por dentro do assunto para estar discutindo para dar um parecer, mas está 

sendo feito até hoje e foi falado também questão de política, que a gente se vê que é um ano de política 

e se vê mesmo e não só aqui nessa Casa, se vê quando tu vai na rua e tu vê que um prestador de serviço 

que antes não prestava, agora presta, um prestador de serviço que quando falam fazer a mudança, que 

não prestava, que roubava, que desviava, hoje presta, agora em ano de política serve, em ano de política 

presta, o funcionário que eu vi nessa Casa ser chamado de vagabundo agora presta, a gente vê que o 

ano de eleição muda muita coisa, muda muita coisa, infelizmente está mudando muita coisa para o lado 

errado, para o lado negativo, mas como já disse na última Sessão, vamos torcer que seja um ano que 

se desenrole da melhor forma possível." Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, 

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

um pouco da questão que foi falado, até por algum vereador que agora me falha a memória, da questão 

do ônibus ACV, aqui do nosso município, vamos ser bem direto, dar nome à empresa, é bastante 

complicada essa questão dos ônibus porque a gente já foi atrás, até se eu não me engano algum 

vereador pediu para que seja marcada uma reunião, sou totalmente favorável, mas sempre que a gente 

tenta um diálogo a empresa não se mostra muito aberta às questões de interesse do município em si 

porque é uma empresa particular, ela visa lucro, então não é má vontade muitas vezes do prefeito, do 

vice-prefeito ou dos vereadores de ir atrás, de não conseguir um ônibus, até bem pelo contrário a gente 

já foi várias vezes atrás, vários pontos do município tinham linha de ônibus e hoje não têm porque a 

empresa é uma empresa particular e visa lucro, então acharam por necessário tirar aquela linha e 

tiraram e o que que a gente pode fazer? A gente pode pressionar, a gente pode agir como na parte 

política, na parte do diálogo, na mediação, mas não estamos tendo nenhum avanço nessa parte, bem 

pelo contrário, cada vez estamos ficando mais na mão; se fosse uma empresa pública de transporte que 

nem o exemplo da Carris em Porto Alegre, o prefeito e vereadores têm ação direta no serviço prestado, 

agora nós somos meros fiscalizadores, podemos até finalizar algum serviço mas não podemos obrigar 

a empresa a passar em linha A, B ou C, a gente está tentando, a gente já foi em várias reuniões, mas 

como eu digo, a ACV não se mostra em nenhum momento aberta às questões de interesse público do 

município, ela estava muito aberta a puxar uma linha ou duas quando eram dadas as passagens da 

Saúde para eles levar, quando foram cortadas as passagem da Saúde cada vez está mais complicado 

essa nossa questão e muitas vezes as pessoas não têm essa informação e acham que os vereadores não 

estão fazendo nada para solucionar essa situação e eu digo que estamos, estamos constantemente em 

cima dessa questão, mas é difícil, é difícil a gente obrigar uma empresa a prestar determinado serviço, 

uma empresa particular, isso é uma lástima. Eu até tinha mais alguma coisa para falar mas estourou 

meu tempo, vou respeitar o Regimento, Presidente." Usou a palavra o VEREADOR ALEX SANDRO, 

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

"Também quero deixar os parabéns pela passagem de aniversário do nosso colega Diogo, da nossa 

amiga Ionice, desejar saúde e tudo de bom a eles. Quero também deixar os parabéns à festa da rádio 

que cada ano estão fazendo um evento maior, bem organizado, parabenizar pelo trabalho que eles têm 

feito. Também quero comentar um pouco, o colega Nércio falou sobre o apoio dos deputados, deputado 

Morais e de outros partidos e a gente vê como eu comento, os nossos deputados do PDT, tu vai em 

Brasília, visita eles, não te dão conversa porque eles fazem três, quatro votos no município, mas eu 
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acho que é uma falta de querer ajudar porque eu acho que jamais vão conseguir colher se eles não 

plantar alguma coisa em nosso município, então acho que a votação deles é do meu partido, mas estou 

aqui para falar a realidade, acho que a votação deles vai ser difícil fazer votos porque eles não se 

empenham em mandar uma emenda de R$ 30.000,00, R$ 40.000,00 ou R$ 50.000,00 que fosse para o 

nosso município. Também a questão da ACV, acho que o Diogo tem razão, a gente corre atrás, a dona 

Magali veio aqui, a gente fez  reunião aqui, a gente foi lá, colegas foram lá e como ela deixou claro que 

o interesse dela, não só no Barão, linhas de estrada de chão a cada dia que ela poder cortar que ela 

puder parar de fazer, ela vai fazer, então a gente tenta, muitas vezes as pessoas não sabem o que que 

está acontecendo mas sobre esse assunto já foi debatido várias vezes, a gente pode tentar de novo, mas 

a gente vê que não tem muito fundamento." Usou a palavra o VEREADOR ILO, Líder do MDB, 

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

mão quero dar os parabéns a associação da grande festa da Rádio ontem, muito linda estava, bastante 

gente, um bom atendimento, então deixo aqui os parabéns a Associação pela grande festa da Rádio. Eu 

quero me referir um pouco sobre o comentário do vereador Alemão, foi muito louvável o seu comentário 

que você fez aqui referente ao projetista, eu acho nada mais justo nosso município hoje ter um projetista, 

podia pagar R$ 10.000,00 por mês a um projetista que teria maior lucro do município e não é só de 

hoje, já vem de outra administração também, se o nosso município tivesse um projetista hoje, não 

deixava de adquirir no mínimo um milhão de reais por ano, mas infelizmente não é de hoje, os prefeitos 

passam de um para o outro, um para o outro e nunca tiveram projetista em nosso município, no começo 

do ano o prefeito Elomar tinha  um, não sei se era um projetista, mas trabalhava em área de projetos, 

trabalhou um mês ou dois, não sei nem se teve um meio legal de pagar ele, acabou deixando o nosso 

município, então deixo aqui minha preocupação também, não tinha nada mais louvável para o nosso 

município, no dia que adquirir um projetista com certeza o município só tem a ganhar, parece que o 

nosso gestor, não sei se não enxerga ou se faz de cego, mas não tem nada mais justo hoje, o município 

que não tiver um projetista geralmente vai deixar de caminhar com as próprias pernas ou pode deixar 

de adquirir muito, bem falou o vereador Alemão, eu não me envergonho também do meu Deputado, os 

Moraes botam as maiores emendas no município, mas o meu Deputado também tem botado algumas 

também e muito bem ele falou, vem as emendas porque os  vereadores vão lá e batem de porta em porta 

independente de partido, já fomos em comitiva e os vereadores vão de porta em porta e temos vários 

resultados de vários deputado mas se tivesse um projetista em nosso município com certeza as coisas 

hoje seriam outro, o andamento estaria muito melhor, o nosso município estava muito melhor, mas 

geralmente a preocupação não é essa, parece que o nosso gestor é muito preocupado em 

aluguel,  preocupado em CC, cargo de confiança, hoje tem o maior número de aluguel e cargo de 

confiança em nosso município, acho que foi o maior índice, até na semana que vem estou entrando com 

pedido de informação para ver quanto é que o município paga de aluguel hoje, não quero mentir aqui, 

mas acho que é o maior  número de aluguel que tem no município nesta gestão, mas respeito o ponto 

de vista de cada um." Usou a palavra a VEREADORA LUCIANE, Líder do PSD, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "No dia de hoje queria parabenizar a 

linda festa dos três anos da rádio, não podia deixar de lembrar que estava muito bonita, com várias 

atrações diferentes e o público estava bem animado. Também como semana passada se passou durante 

no mês de janeiro, o aniversário do colega Diogo e da Ionice e como entrou o recesso e a gente por fim 

acabou não dando os parabéns, mas desejo a vocês os parabéns, muitas felicidades na vida de vocês, 

tudo de bom." Usou a palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Aqui foi falado a respeito de administração 

anteriores e administração atual, a gente está entrando aqui então, como se falou, não se pode deixar 

de falar que estamos entrando no ano de período eleitoral, vereador Mateus foi falado que vocês 

tiveram sim 12 anos na administração porque o PP teve sim 12 anos, porque quem é vice também está 

na administração, só para lembrar sua memória, mas não estou aqui criticando, estou só lembrando, a 

gente entrando no período eleitoral aqui, eu acho que a gente tem que olhar para este município e quero 
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dizer para vocês, se vocês tiverem alguma coisa contra esse vereador, batam nas costas desse vereador 

porque ela é bastante avantajado nas costas aqui e não viso o município, se tiver aqui me prejudicar, 

prejudique esse vereador, vamos trabalhar nessa Casa aqui pensando em desenvolver o município, eu 

acho assim que a gente tem um projeto aqui nesta Casa, que a gente está trancando aqui sim, que é a 

respeito da educação, a gente cobra sim a educação e hoje nós temos um projeto que está trancado nas 

comissões e nós estamos usando aqui o piso salarial, quero dizer hoje que temos professores aqui nessa 

Casa e a gente está usando o argumento de piso salarial, quero dizer para vocês que não me preocupo 

como piso salarial de vocês porque é o direito de vocês, é lei federal, se o piso salarial não for dado 

qualquer um de vocês entra na justiça, vocês sabem que é um direito de vocês, então não me preocupa 

não, agora sim o projeto pedagogia me preocupa sim, se ele não for votado nessa Casa eu me preocupo 

bastante e eu quero deixar bem esclarecido nessa Casa, ele está trancado sim, está trancado na 

comissão, esse sim é um projeto que me preocupa por estar em ano eleitoral, se ele não passar nessa 

Casa eu deixo aqui sim a minha preocupação, agora o projeto a respeito do piso salarial de vocês, se 

ele não vir para essa Casa todos vocês sabem melhor que eu, não tenho conhecimento técnico nesta 

área, mas todos você sabem do direito trabalhista de vocês, eu sou parceiro de vocês ´para correr atrás 

do direito de vocês, mas não precisa vocês procurar esse vereador, eu quero deixar esclarecido isso 

aqui em Tribuna para vocês saberem, eu sou parceiro do município, sou parceiro do funcionário 

público, mas por a gente estar entrando no período eleitoral quero deixar bem esclarecido a minha 

maneira grosseira de esclarecer, mas quero deixar bem declarado, não estou aqui jogando política 

para um lado A ou B, o que depender em esclarecimento e desenvolvimento de política esse Vereador 

está aqui para trabalhar em desenvolvimento do município, política eu faço fora desta Casa, 

desenvolver o município no que for de bem para o município vocês podem contar, não só a 

administração, como os funcionários e todo o munícipe, esse Vereador vai estar aqui sempre 

trabalhando em prol do município, a política eu faço separado daqui. Deixo o meu boa noite a todos e 

a gente sabe que está em audiência também no Facebook, também quero deixar meu boa noite para 

todos que estão no Facebook." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE MANOEL RENATO, 

saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Também gostaria de parabenizar 

o pessoal da rádio lá, fizeram vários convite mas não pude me fazer presente onde ontem eu recebi 

bastante visita, o dia inteiro, fico muito feliz então não pude participar de nenhuma festa, tinha torneio 

também bem próximo da minha casa, não pode ir em nenhum momento, mas deixo os parabéns aos 

organizadores tanto da festa da Rádio como do torneio. Também gostaria de dizer ao vereador Tiago 

que tranquilo, se quiser marcar reunião com a Magali, acho que é só uma questão na Câmara chamar, 

mas ela é uma pessoa complicada, eu acho que foi no ano passado o vereador Diogo conseguiu chamar 

que ela viesse aqui e lá da porta, me lembro como se fosse hoje, ela chegou e gritou eu não vou mudar 

nem um metro o trajeto do ônibus, eu me deu vontade de virar as costas e sair cara porque sem noção, 

que jeito que uma pessoa vai chegar numa reunião onde não estávamos quase todos os vereadores e 

nem cumprimentar ninguém e já gritou assim que ela não ia mudar nenhum metro o transporte do 

ônibus, ela é ruim de negociar, mas a gente pode tentar com certeza novamente, talvez ela tenha mudado 

um pouco mas é complicado. Também a gente teve uma reunião, até o vereador Rodrigo estava junto, 

com, agora não me lembro o nome do diretor da Frederes, que se prontificaram a tentar colocar uma 

linha aqui no Barão mas a princípio por várias vezes eles colocaram as passagens da Saúde, nem que 

fosse um pouco, que tinha que ter uma forma para se manter e também a gente tivesse  uma reunião 

com o prefeito de Mariana que para ser viável teria que passar por Barão e Mariana, até não sei se o 

prefeito já procurou o prefeito de Mariana para a gente tentar, a gente conversou bastante mesmo, 

tivemos umas 2 horas aonde pode fazer uma linha diferente do ACV então ele vai ter que levar lá no 

DAER para ser aprovado, pode fazer por outros trajetinhos que passa aqui, eu acho que daria 

tranquilamente, até ele falou que colocaria o Joãozinho lá de motorista, que faleceu esses dias, mas 

isso não é o problemas, motoristas pode colocar outro, até talvez colocaram já naquela linha que vai 

para Cerro Grande, mas resumindo, com certeza vamos chamar essa mulher de novo para ver o que 
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que ela nos passa e sobre o projeto eu também não tenho como comentar, o projeto, a Casa tem os 

trâmite, mas o projeto está viável, já tivemos  parecer do IGAM, do nosso jurídico, mas ainda tem um 

prazo, mas eu por mim ia em votação esse projeto porque as aulas vão começar já agora, então com 

certeza a secretária tem que se organizar com esses coordenadores, eu não sei, ali fala em criar cargo, 

mas na realidade vai ser uns professores que já tem que vão fazer essas funções, só receberão um FG 

e não vai ser colocado mais professores porque a gente hoje tem, graças a Deus, professores suficiente, 

mas já deixo dito que sou favorável ao projeto e torço que a semana que vem tenha os pareceres para 

a gente poder votar e aprovar este projeto porque se ele fosse em votação hoje, acho que seria bem 

duvidoso, acredito eu que nem passaria, mas a gente, graças a Deus, temos a democracia e é assim 

mesmo que funciona, a gente sempre discuti os projetos bastante, fora da Sessão, então quando vem 

para cá já vem bem discutido, o pessoal às vezes até dizem que o projeto só chega ali e os vereadores 

nem falam nada, já aprovam, mas a gente fica com o projeto analisando na Casa e com certeza discute 

bastante para ser aprovado ou não." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente 

Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia dezessete de fevereiro de 2020. 

 

 

Sala de Sessões, 10 de fevereiro de 2020. 
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