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

Legislativa, realizou-se a sétima 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: Nércio 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 06/20, previamente 

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

correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. n° 58/2020 respondendo proposições 

apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. n° 59/2020 respondendo proposições apresentadas por esta 

Casa Legislativa; Of. n° 60/2020 respondendo proposições apresentadas por esta Casa Legislativa. 

RECEBIDAS DE TERCEIROS: Nota de adiamento de evento da Emater. EXPEDIDAS À 

PREFEITURA: Of. nº 009/20 encaminhando proposições aprovadas em sessão ordinária do dia 09 de 

março de 2020; Of. LEG. n° 012/20 informando aprovação do Projeto de Lei n° 013/2020; Of. LEG. 

n° 013/20 informando aprovação do Projeto de Lei n° 014/2020. 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. "Quarta-feira então estivemos na Corsan, no gabinete do diretor 

Júlio Hofer, reunião essa marcada através do Gabinete do deputado Pedro Pereira, com a presença de 

alguns assessores, do deputado Lucas Redecker, do assessor da deputada Kelly Moraes, também 

assessor do secretário Artur Lemos do meio ambiente, aonde tratamos então da questão da falta da 

água e da estiagem no nosso município, Prefeito também nos acompanhou e demais alguns colegas 

também, que puderam se fazer presente, no qual encaminhamos ali demandas a respeito principalmente 

desse poço da água que tem aqui na saída do CTG que ele está perfurado e não tem o equipamento 

necessário para puxar essa água, as bombas e toda a infraestrutura e também uma possível religação 

daquele poço lá do Cerro dos Abreu que a gente sabe que em tempos de outras secas já serviu o bastante 

para aquela comunidade e também encaminhamos para demais comunidades que estão sofrendo com 

o problema da falta d'água, embora pequenas chuvas estão acontecendo entre ontem e hoje, mas a 

gente sabe que não vai resolver o problema. Também onde foi nos passado que a prioridade é dentro 

da cidade, deles atender, mas não que numa forma emergencial eles não possam vir atender algumas 

demandas no interior do município com uma perfuração talvez de alguns poços artesianos, depois 

também estivemos na Secretaria da Agricultura no qual também encaminhamos essas demandas de 

horas máquinas para açudes e também para poços artesianos, fomos recebidos lá pelo assessor do 

secretário. Vindo de Porto Alegre dessas reuniões por umas 7 e pouco da noite recebi um telefonema 

muito preocupante na quarta de noite aonde, próximo da propriedade do meu avô estaria um incêndio 

ocorrendo, pegando fogo, no qual a gente se deslocou rapidamente até lá e se deparando com uma cena 

muito brava do cara enfrentar que já tinha até enfrentado alguns incêndios mas olha uma situação 

brava que nem aquela não tinha passado ainda e quero aqui de antemão agradecer, principalmente a 

Prefeitura Municipal pelo pronto atendimento lá, pronta resposta que nos deu lá, ligamos e assim que 

possível já encaminharam as máquinas necessárias, retro e patrola e também toda a vizinhança que foi 

lá, que se não fosse esse pessoal ter  ido lá dar essa mãozada, não sei o quê que poderia ter acontecido, 

ia queimar a casa e queimar galpão e os danos iam ser muito maiores talvez até mesmo danos humanos, 
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a gente não sabe o que poderia acontecer, que quando eu cheguei lá no meu vô o incêndio estava tipo 

uns 200 metros da casa, para baixo, no mato de  eucalipto e por ser pessoas de idade e estar dentro de 

casa eles não tinham percebido que o fogo estava chegando e o pessoal estava mais lá embaixo na 

propriedade do Zecão aonde o fogo estava maior mesmo na hora e enfim o Serginho, o operador 

Rodrigo aqui porque eu tenho certeza que se não fosse um operador bom de máquina chegar e meter a 

máquina mesmo em mato e brejo e saber operar, nós não tínhamos conseguido chegar no foco porque 

a gente vê, não que os outros operadores não sejam bons, mas o Rodrigo até me surpreendeu bastante 

porque tu foi um cara meteu a máquina e fez um serviço rápido que poucos operadores conseguem 

fazer; também o Mauro que estava na patrola, o Negão, o Garigan, o Petiço também foi lá e também 

toda a vizinhança, o Letieri, o Ivo , o Valmir, o meu irmão, o Vanderlei, o Valdino, o Vilson Holls, enfim 

desculpe se eu não citei mais algum nome, mas é que passa de trinta pessoas que foram socorrer lá e 

deixo aqui um alerta para o pessoal, agora até veio umas pancadas de chuva mas com essa seca o que 

a gente ouviu falar de incêndios e destruições que deu com fogo é coisa impressionante, desde da 

Mariana, eu sei porque o meu irmão está trabalhando na prefeitura da Mariana e três dias em roda de 

um incêndio apagava de noite, de tardezinha, na madrugada e de dia com sol quente começava de novo, 

no outro dia também deu um incêndio  muito grande também na Linha Brandão também, propriedade 

da vereadora Luciane, também conseguimos lá fazer uma frente lá e também dominar e apagar o fogo, 

aqui na Data dos Tavares, Mato Bier, então é um momento das pessoas botar a mão na consciência e 

se conscientizar que não adianta querer um mínimo uma caieirinha que vai queimar, um lixo, até uma 

bituca de cigarro pode causar um incêndio que depois que para controlar dificilmente, aquele dia lá só 

por Deus mesmo que nós conseguimos a dominar aquele fogo, quem estava lá, Vereador Mateus 

também foi lá nos dar um apoio, quem estava lá viu que a situação não era fácil e uma série de fatores, 

o vento na hora, não deu vento, bateu nos lajeado a gente conseguiu chegar com as máquinas, 1:30 da 

manhã, até brinquei com o vereador Rodrigo, digo se a Prefeitura não te pagar a tua hora extra pode 

anotar para mim lá que eu acerto contigo porque é nesses momentos que a gente vê a solidariedade das 

pessoas e que nem diz o outro e o compromisso que a prefeitura está tendo com esses casos que não é 

porque era para mim que que sou lindeiro lá e também o fogo também entrou na minha propriedade, 

mas pelo pronto atendimento e por ter chegado lá muito rápido e ficaram até a hora que nós 

conseguimos dominar lá, por volta das 2 horas da manhã, então deixo aqui meu agradecimento e o meu 

obrigado secretário, Prefeito e todos que deram a mão lá para apagar esse incêndio. Também estou 

entrando nesta Casa com um pedido de informação a respeito de um assunto muito preocupante que a 

gente querendo ou não vai chegar, se não chegou em nosso município, que é a questão do corona vírus, 

a gente está vendo nas grandes mídias várias situações acontecendo, aulas sendo canceladas, eventos 

sendo cancelados, até a Emater botou um comunicado aqui também cancelando os jogos, então várias 

medidas sendo tomadas neste sentido, eu acho, na minha opinião que não é causa de pânico ou muita 

preocupação, mas se a gente conseguir tomar algumas medidas, como comunidade e como uma cidade, 

todas as cidades conseguiram tomar uma série de medidas, acho que vai ficar mais difícil esta 

contaminação que está acontecendo, assim como está acontecendo em países que nem na Itália mesmo, 

eu estava lendo hoje, de vinte e nove mil casos, duas mil e poucas pessoas faleceram, a gente sabe que 

são pessoas de mais idade, mas é fato, então estou entrando com um pedido de informação para a 

secretária de saúde, vendo o que eles já tem alguma programação a respeito, alguma divulgação no 

posto de saúde, o que eles  pensando em fazer se acontecer algum caso no município, se já estão 

preparados, então acho que este questionamento é muito importante porque no estado a gente tem seis 

casos confirmados, mas a gente sabe que a propagação é muito rápida e se possivelmente chegar aqui, 

a gente tem que estar preparado para enfrentar esta situação e também a população tomar alguma 

série de medidas a este respeito." Usou a Tribuna o VEREADOR NERCIO, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Então como estava falando o 

Vereador Diogo, é um dos assuntos hoje que a gente não pode deixar de falar, então hoje todas as 

mídias, todas as reportagens hoje se dedicam a esse assunto que é um dos assuntos mais preocupantes 
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hoje e com certeza nós também temos que tomar nossas precauções, agora mesmo a gente teve o 

anúncio da Emater então  já foi cancelado os jogos comunitários em nosso município, hoje à tarde 

estive na secretaria procurando o secretário de educação para ver a respeito das nossas escolas porque 

o governador já comunicou a suspensão das aulas nos colégios estaduais quinta-feira, para ver se o 

nosso secretário já tem alguma decisão a respeito dos nossos colégios também, na minha opinião eu 

acho que a gente também teria que já tomar alguma precaução a esse respeito porque eu acho que se 

Governador tomou essa decisão acho que é de extrema importância que a gente também tome essa 

decisão o quanto antes porque a hora da gente se unir porque é preocupante a situação e a gente tem 

que fazer a nossa parte como município porque eu estava olhando a reportagem os jovens não é tão 

preocupante a situação mas o jovem ele é um transmissor da bactéria e a gente sabe que no nosso 

município gente tem bastante pessoas idosas e os jovens são um transmissor da bactéria, então o 

secretário hoje estava reunido também eu acho que com a Emater, eu acredito que já esteja tomando 

uma algumas decisão a respeito desse sentido, não consegui falar contigo a respeito, está na plateia, 

está no auditório e acredito que esteja também junto com o Executivo tomando algumas medidas nesse 

sentido. Também estive na Secretaria da Educação tentando falar com o secretário da saúde a respeito 

para ver se já está tomando alguma precaução, também ele estava na secretaria do estado para ver 

qual as medidas tomáveis, mas estive na secretaria da saúde, no posto falando com as gurias e também 

já estão se precavendo a respeito porque mais cedo ou mais tarde, assim espero que não chegue em 

nosso município, mas acredito que chegue e a gente vai ter que sim ter um pessoal também preparado 

para que se acontecer em nosso município, vamos ter que ter um pessoal preparado para lidar com 

essa situação para que não se contamine e assim por diante passar para frente, então hoje eu acredito 

que a preocupação seja grande em todos os municípios e em cada família e nós como administradores 

do município, representantes do nosso município temos que passar em cada família, então deixo aqui 

a minha preocupação e simplesmente estou procurando nossos órgãos a cada secretaria, hoje dei uma 

passada e amanhã novamente vou voltar a procurar o secretário e executivo para ver qual as medidas 

de precaução está sendo tomado em nossos órgãos. Também como o Vereador falou, estivemos junto 

com o secretário, com o diretor Júlio Hofer, junto também com deputado Pedro Pereira, também 

agradecer a Elaine que esteve representando a deputada Kelly lá na Corsan, a preocupação que a gente 

foi levar lá das estiagens lá, aonde que conseguimos êxito no negócio da nossa água, eles já estiveram 

aqui fazendo um levantamento de coletas, da qualidade da nossa água e temos que esperar em torno de 

trinta dias, mas já faz em torno de dez dias que eles estiveram aqui e assim que eles tiver o resultado, 

eles nos passam através do gabinete do Pedro Pereira e se a água for potável, eles estão entrando em 

ações para botar em funcionamento esse poço ali também e como o senhor falou aquele poço do Cerro 

dos Abreus não é da alçada da Corsan e por se tratar do interior, mas eles se comprometeram em nos 

dar uma força nesse sentido e de repente ver o que podem fazer para ajudar neste sentido também e sei 

que vocês participaram da reunião na secretaria da agricultura, infelizmente eu tinha outros 

compromissos e não pude acompanhar, mas sei que fomos bem representado através do vereador 

Mateus, vereadora Luciane também estava junto, mas sei que fomos bem representado por vocês lá." 

Usou a Tribuna o VEREADOR TIAGO saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Primeiramente parabenizar uma pessoa da minha família que completou 

aniversário no dia de ontem, a minha avó fez 93 anos, Julieta Spolavori Govoni, hoje ela se encontra 

acamada, mas é uma pessoa que nós da família temos muito orgulho, uma excelente dona de casa, mãe 

de família, veio do Rio Grande morar no Barão há mais de 70 anos e nunca teve um tronco de palavra 

com ninguém, sempre foi uma pessoa muito bem vista pelos vizinhos, séria, então deixo um grande 

abraço a ela, que Deus lhe dê saúde para que possa ainda durar muitos anos. Também ontem teve mais 

uma rodada do campeonato de futebol sete que está sendo realizado, destaco a bela organização que 

está acontecendo, ainda não pude participar por ter outros compromissos, mas gosto muito de futebol, 

incentivo e que siga Giovani Garigan, você que é o secretário sempre incentivando e organizando muito 

bem os campeonatos que se realizam aqui no nosso município. Também deixo aqui uma indignação à 
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resposta que veio a respeito de um pedido que eu e a vereadora Luciane colocamos nessa Casa, que foi 

a indicação para colocar um estagiário junto à secretaria da agricultura para ajudar na revisão dos 

talões de produtores, aonde a resposta veio que não tinha como, a demanda por estagiário é grande e 

não tinha como colocar um, eu acredito que teria sim, no meu pensamento, uma forma de ter colocado 

um estagiário pelo menos nos últimos 15 dias, ajudando ali na Secretaria da Agricultura a fazer revisão 

nos talões, sendo que a agricultura no nosso município é a principal fonte de renda e com certeza não 

foi atendido todo mundo conforme deveria ter sido, mas fica a dica já valendo para o futuro, que tenha 

mais olhos para nossa secretaria de agricultura, que a gente também tem que fazer os serviço para os 

agricultores, mas também tem que tentar buscar coisas novas e arrecadação de ICMS seria importante 

ali junto aos blocos. Também deixo aqui um pedido ao secretário que siga o teu trabalho com 

patrolamento, as estradas a gente olhando parece que estão boas mas se criou bastante costeleta devido 

essa estiagem, então não abre aqueles valos mas cria bastante costeleta, principalmente as estradas 

mais parelhas, então siga secretário fazendo patrolamento e colocando o material para que consiga 

melhorar aonde está se criando essas costeletas. Também a gente não pode deixar de falar sobre o 

corona vírus que os vereadores já falaram, a gente sabe que aqui no nosso município ainda é uma 

região um pouco mais distante, a gente não graças a Deus, acho que não tem nenhum caso, mas é 

preocupante, se o mundo todo está envolvido, está preocupado é sinal que é uma epidemia bem 

complicada, senão países que são mais avançados na área da saúde ou demais funções, aconteceu a 

epidemia e pegou em cheio, então nós devemos aqui no nosso Brasil, nosso município, se preocupar 

também e já ir tomando as precauções e deixar os órgãos competentes que vão se formando, vão vendo 

o que terá que ser feito para que não chegue em nosso município. Também agradeço aos colegas que 

tiveram na semana passada, na quarta-feira, visitando a Corsan e demais órgãos do estado, para 

buscar soluções para nossa seca, essa grande estiagem que eu nunca tinha visto em nosso município, a 

falta da água é grande, tem moradores que estão conseguindo ceder um pouquinho da sua água para 

o vizinho, mas a situação é complicada, aqui na Câmara a gente faz assim, os vereadores vão numa 

reunião, outros vão em outras, para não ir todo mundo, acho que não é necessário, então agradeço aos 

que foram, com certeza tiveram um bom êxito e a gente tem que seguir junto à prefeitura e junto aos 

órgãos do estado buscando soluções para enfrentar esta grande seca que está afetando o nosso estado 

e o nosso município." Usou a Tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero aqui iniciar minha fala parabenizando a 

organização do campeonato, do torneio de futebol 7, onde pude me fazer presente, bem como a 

comunidade Luterana Cristo do Arroio Grande que serviu um excelente jantar na noite de sábado, me 

desculpar da terceira idade por não ter podido participar, por motivos pessoais, do baile ali, sempre 

participo e sempre apoio mas nessa oportunidade não pude fazer. Quero aqui comentar essa viagem 

que fizemos à Porto Alegre semana passada, agradecer o diretor Júlio da Corsan que nos atendeu com 

bastante disposição e se inteirado dos nossos problemas e buscar soluções. Também quero agradecer 

o diretor administrativo da Agricultura o Gabriel Fogaça, que mesmo não estando na agenda conseguiu 

nos atender fazendo um encaixe para receber nossas demandas no caso a questão da falta de água para 

consumo das famílias que hoje é um dos maiores problemas do nosso município, quero agradecer à 

disposição deles nos atender e aqui ressaltar a importância dos movimentos pluripartidários, a gente 

sabe como funciona a política como em  outra Sessão foi comentado, o diretor da Corsan é uma 

indicação do PSDB, o Gabriel Fogaça esse diretor ele é do PP e da Juventude do PP, eu tenho um 

contato pessoal dele pois também sou da executiva Estadual do PP, isso facilita criar laços e contato 

para buscar melhorias para o nosso município, tomara que sejamos atendidos. Quero aqui, como foi 

comentado a questão dos incêndios, deixar minha grande preocupação e até parabenizar o Executivo 

pelo apoio que tem dado, como no caso do Zecão, próximo a propriedade do avô do colega Diogo, 

estive presente lá e com certeza se não fosse uma máquina pesada como uma retro, nem os bombeiros 

adiantaria ali, pois era um terreno de dificílimo acesso e se não fosse as máquinas ali estar fazendo um 

trabalho de combate aos incêndios, estaria pegando fogo até hoje, assim como foi atendida a questão 
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dos incêndios aqui no Mato Bier, até comentando com o Sergio ele falou que no tempo que era para 

estar abrindo poços, o pessoal estava apagando incêndios, infelizmente as pessoas não têm a precaução 

dessa situação que estamos vivendo, o mato tudo seco, toda a vegetação morta qualquer brasa inicia 

um incêndio, já falei Sérgio, que tem o meu total apoio para se dedicar, que o Executivo se dedique à 

abertura de poços para a nossa população, a gente tem bastante gente que comenta, se queixa que está 

sem poços, eu sou testemunha do teu empenho, do que tu tem feito, pois as vezes que eu comentei com 

algumas pessoas que tinham falado, tu demonstrou ter preocupação com esse assunto. Os poços tem 

aqui nessa Casa o projeto 16 que trata da abertura de poços e deixo aqui registrado em ata e nas redes 

sociais, que sou totalmente a favor da abertura de poços, a dedicação a abertura de poços e tenho 

certeza que não existe Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas que vai se opor a uma Prefeitura 

nessa situação que a gente está vivendo hoje, estar abrindo poços e o próprio fato do decreto de 

emergência valida, dá condições da prefeitura estar fazendo este trabalho, com certeza não existe 

ninguém que vai bater contra a abertura de poços para a nossa população. Com relação as respostas 

de pedido de informação dessa Casa, fiz algumas anotações aqui nas que eu pude ler até agora, gostaria 

de fazer algumas reiterações onde no pedindo informação 05/20 não veio a relação do horímetro do 

trator Mahindra, eu gostaria de estar pedindo que viesse o horímetro, quantas horas começou e com 

quantas horas terminou o serviço; com relação ao pedido 06 faltou a relação do serviço das obras, veio 

só da agricultura e me chama a atenção no pedido 13 onde pediu, onde sugerimos a cedência de um 

dos pedreiros da prefeitura para apoiar no muro da APAE, o próprio Leandro estava comentando a 

função das pinturas das escolas, sei que ele está bem empenhado com isso, talvez poderia ser feito 

alguma, pensado alguma forma de um outro profissional estar ajudando nessa área, nesse serviço que 

é tão necessário para nosso município que é APAE, uma atividade que a gente sabe que é mantida com 

apoio da Prefeitura e de toda a comunidade. Também como funcionário da saúde não posso deixar de 

expressar minha grande preocupação com o corona vírus, a gente olha as redes sociais hoje, a gente 

olha a TV hoje, é só o que fala é essa pandemia do corona vírus, algumas pessoas fazem algum alarde 

que não é tudo isso que se fala, mas o vírus esse, o problema é a contaminação fácil porque eu estou 

aqui posso dar um espirro e contaminar uma pessoa que está a 1 metro e meio de distância minha e a 

gente vê os casos na China, na Itália, no Irã, uma grande contaminação e a gente como poder público 

tem que sim buscar todas as formas de prevenir essa questão, esse contágio, para não chegar ao ponto 

de estar entrando em quarentena que nem cidades da Europa estão entrando, das pessoas não poderem 

sair de casa por causa de tamanho contaminação, lá o que faltou foi a prevenção e aqui nós temos que 

agir nessa parte, prevenir para não chegar neste ponto, prevenir com a higienização das mãos com 

álcool gel, até aproveito a presença do secretário de educação para salientar a questão do álcool gel 

nas escolas, em todas as repartições públicas porque é uma forma de remediar isso, não existe a vacina, 

existe sim o tratamento para o corona vírus, mas existe a prevenção com a higienização das mãos com 

esses cuidados, então vamos torcer e orar que nosso município não chegue nesse ponto, mas a gente 

tem que se ajudar e a forma de ajudar é nessa prevenção, acho que o Executivo acertou no adiar os 

jogos rurais, como presidente do clube também a gente adiou um evento que teria no clube agora, eu 

acho que eventos de grande público tem que ser adiado, tem que ser adiado, o próprio estado adiou as 

aulas, acho que o município também deveria tomar uma atitude nesse sentido."  Em 

COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. 

Usou a Tribuna o VEREADOR RODRIGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente agradecer, Diogo, pelas palavras dita aqui, eu sei que 

se fosse ao contrário, fosse o inverso, tenho certeza que tu também ia fazer de tudo para ajudar, sei que 

tu brincou lá, mas independente de receber hora ou não receber, tu sabe que a gente é amigo e para 

isso que serve as amizades, para um ajudar o outro e a situação era bem caótica mesmo. Pessoal então, 

semana passada como eu falei aqui, que parecia que tinha só seis vereadores preocupado com a água, 

que tinha três vereadores que não estavam no pedido, não fizeram parte, mas isso é a democracia, a 

política, a gente já se acostumou com esse jogo, mas o que me chama mais atenção é esses 6 vereadores 
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que estavam ali são os vereadores que fazem parte da comissão de constituição e justiça que tem que 

dar o parecer e como disse o presidente, eu acho que tinham dado e depois voltaram atrás, para fazer 

uma Emenda, faz 10 dias que está na Casa o projeto 16, dez para às seis que foram ver que precisava 

de uma Emenda para o prefeito não poder fazer política, pelo amor de Deus está todo mundo sem água, 

está todo mundo toda hora ligando, entrando 30 ou 40 dentro da prefeitura fazer protocolo, ainda 

Vereador vem aqui, vereador Mateus e me diz que dá o total apoio e é o relator da comissão, que apoio 

que dá? Só porque está com medo que de repente o prefeito possa fazer política, isso aqui é só um 

detalhe para o prefeito trabalhar tranquilo fazendo os poços, eu acho que agora vai sobrar tempo 

secretário, de repente para ti fazer as pontes, que eu parei de te incomodar por causa da água, porque 

pela lei no certo os vereadores não querem, e a emenda que eles querem para colocar segunda-feira 

que vem, que vai dar dia 23, 24, finda dia 30, aí me desculpe, mas é uma falta de respeito com a nossa 

população, dizendo isso eu aqui tive oposição no outro mandato e chegou uma situação aqui, inclusive 

o prefeito e o vereador Ilo, quererem saber de um pedido para prejudicar a administração pelos entulho 

que foi tirado lá nas lojas Teifke, a loja que eu acho que é a que mais dá ICMS no município e eu fui e 

disse que não podia acontecer isso, isso eu tenho prova, eu chamo o secretário de obras da época e 

avisei ele por que mesmo sendo oposição a gente tem que ter consciência das coisas, não é à toa, não 

é debalde que hoje nós temos secretário da educação que é do partido adversário, não é debalde, é 

porque o cara é bom, a gente tem que dar chance para pessoas boas noite, a gente não olha partido, 

então me desculpe aqui a minha indignação, que eu já estava indignado semana que vem, daí hoje 

quando eu vejo que não ganha um parecer um projeto tão importante que faz 10 dias que está na Casa, 

será que quando juraram trabalhar para o povo em cima de um palanque, precisava os 30 ou 40 dias 

para dar um parecer, eu sei que tem chance no minuto de líder, eu não vou ter, mas segunda eu tenho 

de novo, se tiver que vir aqui eu venho, não estou preocupado, já não chega, eu queria só que os 

vereadores, que lá dentro da reunião interna disseram que é para buscar as máquinas das Associações 

também porque eu jogo que se o prefeito buscar são os primeiros a ir lá dizer, o prefeito buscou, o 

prefeito buscou, daí isso não é política, daí eu sou louco, mas hoje meu dia já começou louco desde 

manhã e deixo aqui a minha preocupação também com coronavírus e não só com coronavírus, essa 

chuva não resolveu nada na situação da seca, essa sim me preocupa porque o coronavírus ainda de 

repente vai chegar na cidade e a seca já está na cidade já faz 60 dias, então vamos parar de politicar 

um pouquinho e vamos politicar no certo." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram 

discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições e Projeto de Leis: 

INDICAÇÃO Nº 020/2020 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que seja oficiado o cartório 

eleitoral de São Jerônimo para que dentro do possível seja feito um mutirão no município com 

atendimento do cartório para regularização de títulos de eleitores da população, tal qual está sendo feito 

na cidade de Sertão Santana. INDICAÇÃO Nº 021/2020 DO VEREADOR MATEUS que seja 

estudada a possibilidade de cedência de um estagiário para a Emater. INDICAÇÃO Nº 022/2020 DO 

VEREADOR ALEX SANDRO que seja adquirido álcool gel para distribuição nas escolas municipais, 

secretarias e Prefeitura, caso já tenha sido adquirido, que seja realizado a 

distribuição.  JUSTIFICATIVA: Com a pandemia do coronavírus sabe-se que uma das maneiras mais 

eficazes para combater o vírus é com o uso do álcool gel, e com a distribuição do mesmo nas escolas e 

demais departamentos incentivaria os alunos e demais usuários a realizarem o uso do álcool gel. 

INDICAÇÃO Nº 023/2020 DO VEREADOR RODRIGO que contrate empresa especializada para 

elaboração de novo Laudo Pericial para fins de Insalubridade e Periculosidade.   JUSTIFICATIVA: De 

acordo com o Art. 57, do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Barão do Triunfo, os 

servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com 

substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento de 

cargo efetivo. Sabe-se que vários funcionários públicos trocaram de setores na Administração Pública 

Municipal, o que certamente ocasionou mudanças de locais e de atividades, fazendo com que servidores 

que passaram a ter direitos aos adicionais de insalubridade ou periculosidade não os estejam recebendo 
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e, outros, que deixaram de fazer jus, ainda estejam recebendo. Assim, é necessário verificar a real 

situação de cada servidor, para fins de direito ao recebimento dos adicionais de periculosidades ou 

insalubridade, o que somente é possível através da elaboração de Laudo Pericial por empresa 

especializada nesta área, a qual deve ser contratada pelo Executivo periodicamente. INDICAÇÃO Nº 

024/2020 DO VEREADOR RODRIGO que seja colocado rampas de acesso para cadeirantes em todos 

os órgãos públicos do Município e adaptação para cadeirantes nos banheiros da Praça. INDICAÇÃO 

Nº 025/2020 DO VEREADOR RODRIGO que seja providenciado, com urgência, a colocação de 

lixeiras em todos os cemitérios existentes no Município. Justificativa: Exponho o fato em vista de, 

atualmente, não existir um local adequado para colocação de materiais descartados nos cemitérios na 

época de limpeza e reposição de flores e demais utensílios utilizados pelos familiares dos entes falecidos. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 009/2020 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 

providenciado reforma de ponte na localidade Cerro dos Abreu na estrada que dá acesso à residência de 

Cotia, Creone, Flávio Litz e Xirico Lanzarini. Justificativa: Hoje não há possibilidade de trafego de 

caminhão devido a precariedade da ponte, impossibilitando o transporte da safra de fumo de alguns 

moradores dessa região. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 012/2020 DO VEREADOR DIOGO que 

envie a prestação de contas da Festa de Natal de 2019.PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 013/2020 DO 

VEREADOR DIOGO  que informe se houver casos de sintomas de coronavírus em nosso cidade, onde 

a pessoa deve ir, se há exame disponível, se a pessoa estiver com o vírus o que será feito, como a 

Secretaria da saúde está preparada para esta pandemia e se está sendo realizado algum programa de 

informações vindas da Secretaria em relação a essas providências.  PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 

014/2020 DO VEREADOR MATEUS que informe se foi feita alguma ação buscando a regularização 

e municipalização do cemitério, pois em resposta a Indicação n° 026/19 dois funcionários estariam 

realizando cursos para essa finalidade a fim de realizar essa regularização. EMENDA ADITIVA N° 

001/20 AO PROJETO DE LEI N° 012/20.  O PROJETO DE LEI N° 012/20 autoriza o Poder 

Executivo a contratar emergencialmente um operador de máquinas, dois motoristas e dois operários para 

atender excepcional interesse público pelo prazo que especifica e dá outras providências. Foi 

REPROVADO com seis votos contrários (vereadores Diogo, Ilo, Luciane, Mateus, Tiago e Alex 

Sandro) a dois votos favoráveis (vereadores Rodrigo e Nércio). Foram aprovados por unanimidade: 

PROJETO DE LEI Nº 015/20 Concede reposição salarial (4,21%) e aumento real (1,79%) aos 

servidores ativos e inativos do quadro de funcionários do município de Barão do Triunfo e dá outras 

providências. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 002/20 Fixa a revisão geral anual para os 

subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários municipais, Presidente da Câmara e Vereadores, com 

base no índice aplicado aos Servidores Públicos Municipais e da outras providências. PROJETO DE 

LEI LEGISLATIVO Nº 003/20 Fixa a revisão geral anual para os vencimentos dos servidores da 

Câmara Municipal, com base no índice aplicado aos servidores públicos municipais, concede aumento 

real e da outras providências. DIÁRIA DOS VEREADORES RENATO, DIOGO, MATEUS, 

NEERCIO E LUCIANE Ida em reunião na Corsan e na Secretaria Estadual de Agricultura, em Porto 

Alegre, dia 11 de março. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. O VEREADOR 

DIOGO, Líder do PSDB, abriu mão da palavra. Usou a palavra o VEREADOR ALEX SANDRO, 

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

"Também acho que parabenizar os colegas que foram representar as demandas do nosso município na 

Corsan que onde a grande necessidade pela ativação desse poço ali embaixo, tiver possibilidade, como 

o presidente falou aquele em Cerro dos Abreus para comunidade poder pegar a água, embora busque 

no local; a gente sabe que a nossa situação hoje seria a Deus com uma boa chuva de 100 milímetros 

para resolver os problemas ,que a secretaria está correndo, está abrindo poços e muitas vezes não está 

adiantando, mas estão fazendo o trabalho. Também comentar um pouco sobre essa pandemia da 

coronavírus, é uma situação que devagar está vendo comentários nos municípios próximos e acho que 

parabenizar os eventos e as pessoas organizadoras por estar adiando, eu acho que não fazendo, como 

se diz amontoamento de muitas pessoas, fica mais fácil a gente se restringir essa doença. Também no 



 

 ATA 007/20  8 
 

 

caso do colega Diogo naquele incêndio lá, parabenizar os funcionários da prefeitura e secretários 

porque ligaram 11 horas da noite, para quem foi ligado, foram lá socorrer, ajudar, então a gente vê a 

dificuldade que a secretaria está passando com a abertura de poços, como eu comentei antes e a pouco 

dias enterrando animais por causa dessa situação que teve no nosso município e também comentar 

novamente o projeto de operadores, acho que esse pacote fica difícil, a gente sabe o que aconteceu em 

2017, como seu presidente, não pode lembrar, mas novamente não se sabe, se pudesse apresentar hoje 

de repente o nome de um contratado ficaria mais fácil para gente analisar, então a gente vai, eu vou 

ouvir coisa na rua, a gente vai ser cobrado, mas a gente foi cobrado em 2017 por ter aprovado um 

projeto, mas a gente sabe, muita gente comenta, atira porcaria no ventilador, mas as vezes não sabe 

quem é que fez, então a gente já aprovou em 2017 sem saber a contratação." Usou a palavra o 

VEREADOR ILO, Líder do MDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 

se faziam presentes. "Em primeiro lugar quero agradecer a Deus pela pequena chuva que tivemos hoje, 

foi pouco mas ajudou bastante, lá em casa deu 12 MM, mas para quem já estava acostumado tempo 

sem chuva, então eu só tenho agradecer a Deus pela bela chuva que veio também, foi pouca mas serviu 

bastante. Também quero agradecer os colegas que tiveram na Corsan representando nós em nosso 

município em prol da estiagem, eu não pude participar mas tenho certeza que o município está muito 

bem representado pelos colegas e demais que estiveram presente. Referente também ao pedido de 

informação 005 conforme foi falado, onde veio fazer alguma informação, eu também quero salientar 

que também não veio informação qual o operador que estava operando, não sei se os vereadores 

colocaram a observação, queria que também fosse enviado nova informação, que informasse qual 

operador que estava operando o trator e também conforme já foi falado referente ao projeto que foi 

reprovado, muito bem falou os colegas, vereador Nércio, nosso prefeito anterior quando era vereador 

nessa Casa, eu fazia parte, o que mais cobrava os projetos em pacote, parece que copiou tudo que ele 

não gostava para repetir o mesmo erro, então eu tenho certeza, se não tivesse vindo pacote ao menos 

uma função eu tinha aprovado, mas como estava em pacote a gente reprovou o projeto, mas deixo aqui 

minha indignação também, eu acho que não custa, nós temos bastante  pessoas, bons funcionários na 

prefeitura que fizesse individual cada projeto que vem para essa Casa aqui, cada pedido, não tinha 

necessidade de vir pacote, mas já fazem um pacotão para ver se fica mais fácil de passar e acabaram 

embrulhando e acabou sendo rejeitado os três pedidos, então deixo aqui indignação também e peço 

quando vier novos  projetos para essa Casa que sempre mandem individual e não venha em pacote, 

colegas." A VEREADORA LUCIANE, Líder do PSD, abriu mão da palavra. Usou a palavra o 

VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Eu não ia me manifestar a respeito do projeto 016, mas sou obrigado me 

manifestar porque a gente está passando por um período em nosso município que eu estou com 49 anos 

e nunca tinha passado e hoje a gente tem aqui na nossa Casa um projeto aonde que o prefeito mandou 

um projeto para cá para que a gente, que a prefeitura abre mão, de cobrar aberturas de poços de até 3 

horas por família e nesse projeto diz que pode ter abertura de estradas porque já aconteceu de chegar 

em propriedades e não conseguir chegar até os poços para abrir e ter que retornar e não conseguir 

deixar, conseguir abrir os poços para essas famílias, então a gente discutiu acho que quase todo nosso 

tempo nessa reunião de comissão aonde que o doutor Norberto explicou e reexplicou, nesse projeto 

aqui tem 90 dias podendo prorrogar por mais 90 dias sendo que o nosso decreto está se vencendo agora 

dia 30 e os vereadores queriam botar uma Emenda para que esse projeto valesse até esse dia 30 não 

havendo tempo eles não assinaram esse projeto, até saí da sala achando que eles vão assinar, estavam 

naquela dúvida, levei por surpresa quando vi que não assinaram, Vereador Mateus, Vereadora 

Luciane, vocês se dizendo que são os apoiadores e conhecem a situação de nosso município, pelo amor 

de Deus, vocês dizem que estão preocupados com a situação de nosso município, se preocupando com 

um ano eleitoral dizendo ali que todos viram que se prorrogar por mais 90 dias pode daqui a pouco o 

executivo usar essas horas para fazer política, eu respeito a opinião de vocês, eu como Vereador se 

caso não se prorrogar esse Decreto que possa esse nosso projeto, o executivo vim se beneficiar, eu 
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como Vereador eu posso fiscalizar qualquer um, vamos que essa seca termine amanhã e que o prefeito 

prorrogue usando esse decreto, eu como Vereador fiscalizador se eu souber que ele estiver lá no 

município, que ele estiver lá na casa de fulano ou ciclano se usando desse Decreto, se usando desse 

projeto, eu posso muito bem fazer uma denúncia, é só eu usar o meu poder político aqui nessa Casa é 

só a gente ter a sensibilidade de usar que é dinheiro público, agora nós ter que se preocupar com essa 

situação, eu me desanimo, sinceramente eu desanimo, agora dizer que estamos preocupado com nossa 

situação, de nossos colonos, eu me desanimo de ser um representante agora nessas horas aqui, pelo 

amor de Deus gente, desculpa Presidente, mas é só um desabafo de eu ter que sair lá da sala achando 

que nós tinha uma assinatura de nossa comissão e chegar aqui e saber que o projeto foi retirado dessa 

Casa por não ter assinatura da nossa comissão e nós não poder votar essa situação hoje, agora dia 23 

dizer que nós vamos ter uma assinatura com a emenda para valer um projeto por 7 dias." Usou a palavra 

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

que se faziam presentes. "Vejo bem que os ânimos se alteraram hoje pela questão do projeto 16, mas 

acho que os colegas deveriam talvez, no fim da Sessão, perguntar para o Norberto qual é a emenda que 

nós estamos discutindo e nada tinha a ver com o prazo de 90 dias, é óbvio que vai ser prorrogado o 

decreto, seria uma irresponsabilidade muito grande do prefeito não prorrogar esse decreto porque hoje 

choveu 5 mm, 10 mm e a gente sabe que para reverter essa seca vai precisar de muito tempo, vai 

precisar de muita chuva, então é fácil vir aqui agora na Tribuna falar, acusar um vereador de tal coisa, 

mas eu também digo que a quem quiser tirar alguma dúvida, que pode me procurar, pode me chamar 

pelas redes sociais, pelo Whatsapp, pelo Face, me informei, não impede em nada de abertura de poços 

se aprovado agora ou na semana que vem, não impede nada, tem aqui parecer de um advogado que 

não impede nada, é muito fácil a gente vir aqui falar tal coisa mas eu vou seguir até o último dia, vou 

fazer eleição, participar dessa eleição com a consciência tranquila porque o que eu falava em 2017 eu 

estou falando hoje, o que eu falava em 2017 estou falando hoje, muito se falou a questão da contratação 

desse operador, do Paulo Onça e eu recordo que foi falado naquela Tribuna, eu recordo que foi falado 

que a gente tinha vergonha de ter pedido voto para o prefeito e hoje se fala diferente, eu o que eu falei 

naquela Tribuna naquele dia, falo hoje e qualquer um pode chegar em mim me abordar pelas redes 

sociais, me chamar no Messenger, me pergunte o que é a minha posição, não interfere em nada a 

abertura de poços, tem sim meu total apoio e digo para o Sérgio, mas se um dia for apontado no 

Ministério Público, eu posso não ser vereador, posso não ser nada, mas me chama que eu vou de 

testemunha que realmente estava precisando abrir poços, que a maior necessidade do município nesse 

momento é a abertura de poços sim e desde que eu me conheço por gente sempre se abriu poços em 

situação de seca, sempre no tempo do Odone, no tempo do Rui se abriu poços, agora o prefeito Elomar 

é a primeira seca severa que está se abrindo e essa lei não existia e nunca impediu e nenhum prefeito 

foi apontado por isso, então não adianta usar de má fé, de falar na Tribuna querer apontar o dedo para 

os outros dizendo que vai estar prejudicando o município, eu sim jurei trabalhar pelo município e vou 

trabalhar até o último dia sem usar de politicagem como algumas pessoas simplesmente tem feito e 

ando sim de peito aberto e o que eu falei 2017, falo em 2018, 19, 20 e vou falar em 2021, então se 

alguém da população tiver alguma dúvida pode me procurar  e eu tenho a consciência de estar fazendo 

o trabalho que eu acho certo, que não vai prejudicar o município, tenho aqui a prova de que não 

prejudica o meu Município, então desejo Renato mais uma vez que tenha bastante êxito nesse ano 

porque infelizmente está sendo bem diferente de outros anos que antigamente se trabalhava mais 

valorizando a Câmara e hoje alguns trabalham visando a si e seus interesses eleitorais." Neste espaço, 

usou a palavra o PRESIDENTE MANOEL RENATO, saudou novamente quem não se fazia presente 

na abertura da Sessão. "Gostaria de falar um pouquinho da reunião onde tive não como Vereador 

porque não fui convidado como Vereador mas sim como da associação aonde sou uma das pessoas que 

ajudam nas reuniões lá, nas festas, não sou da diretoria mas estou sempre participando, onde a gente 

foi decidido com certeza pela maioria, quase que unânime por adiar os jogos rurais, eu também 

concordo porque não adianta eu querer porque lá eles não podem fazer, mas lá na minha lá nós vamos 
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ter que fazer, não, hoje a gente tem que ter todo mundo mais ou menos o mesmo pensamento e é a forma 

e o meio de se conseguir a se prevenir para que a gente não tenha um problema grande no município 

com essa doença que tem, que veio lá do outro país, eu acho que é não se reunir muita gente no lugar, 

tentar viajar o mínimo e esse prevenir com álcool gel, lavar as mãos quase que várias vezes por dia, 

então a gente sabe que, claro que tem problema de adiar, mas nada que não possa ser feito, pode ser, 

com certeza ir lá para, a gente nem previu data, mas quando fizer de novo vai se organizar bem, sei 

que a capacidade da Emater e da Prefeitura, de nossos meios de comunicações para divulgar, onde 

com certeza a gente vai, se Deus quiser, fazer um grande evento quando for remarcada a data. Também 

parabenizar os aniversariantes do mês de março, todos especialmente o meu filho Euker e a Lulu, a 

Luana, e os demais, Renan e mais vários que a gente sabe que estavam de aniversário. Sobre a reunião 

da Corsan a gente já comentou bastante, quero fazer uns comentários também da reunião na Secretaria 

da agricultura, onde eu já falei muitas vezes que a gente tem que trabalhar, Câmara e Prefeitura, unidos 

porque onde a gente, agradeço a presença do Prefeito com nós, com a gente, que eu tenho certeza que 

é de muita importância onde a gente chegou com ofício, Vereador Diogo levou e entregamos para o 

secretário lá, o diretor, e onde ele nos colocou que tem que vir da prefeitura, da Câmara não dá, a 

gente tem que pegar da prefeitura, mas o prefeito está junto aqui ele já assina e fica, pode ser esse 

mesmo, então eu não me canso de dizer que tentar porque a gente trabalhe unido, para que o município 

se desenvolve, tenho certeza absoluta que todos os vereadores têm essa ideia e não tem nenhum jamais 

que vai querer que município pare ou ande para trás, então a gente se unindo a gente vai chegar bem 

mais longe, que é o objetivo que a gente quer, então gostaria de parabenizar também o executivo por 

hoje estar em uma licitação para compras de implementos agrícolas e mais um trator, não fiquei 

sabendo qual a empresa que ganhou, mas acho que foi feito, teve bastante empresa participando, 

acredito que se Deus quiser a gente já vai ter esses equipamentos no município para trabalhar para a 

população em geral." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando 

a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e três de março de 2020. 

 

 

Sala de Sessões, 16 de março de 2020. 
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