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

Legislativa, realizou-se a nona 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 08/20, 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: Não houve. EXPEDIDAS A TERCEIROS: Não houve. 

A seguir passou-se à leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à Mesa. Devido ao Ato 

da Presidência n° 01 de 15 de abril de 2020, foi dispensado o período oratório (Grande Expediente e 

Comunicações). Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidos, votados e 

aprovados por unanimidade as seguintes proposições e Projetos de Lei: INDICAÇÃO Nº 026/2020 que 

seja providenciado, com urgência contratação de carro pipa para distribuir água nas propriedades e para 

as pessoas que devido à seca estão sem água. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 010/2020 que seja 

providenciado reforma de ponte na localidade Linha Dona Francisca perto da residência de Sérgio 

Budelon. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 015/2020 que informe se durante o período de 

afastamento, está sendo pago difícil acesso e vale alimentação para os funcionários públicos que por 

ventura não estão trabalhando durante a pandemia. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 016/2020 que 

informe qual a política pública municipal foi elaborada para a orientação e informação a população, para 

cadastramento no programa federal para o auxílio emergencial de R$600 reais, já que muitos munícipes 

não possuem internet ou não tem as informações necessárias para o possível enquadramento, 

cadastramento e recebimento do recurso. PROJETO DE LEI Nº 018/20 Autoriza o Poder Executivo a 

contratar emergencialmente um (a) Contador para atender excepcional interesse público pelo prazo que 

especifica e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 019/20 Autoriza o recebimento de bem 

imóvel pelo município, a título de doação, e dá outras providências. Nada mais havendo a tratar 

determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte 

e sete de abril de 2020. 

 

 

Sala de Sessões, 20 de abril de 2020. 

 

 

 

MANOEL RENATO DOS SANTOS SILVA               LUCIANE TEIFKE PACHECO           

              Presidente                                                              1° Secretária 


