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

Legislativa, realizou-se a décima primeira 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, Alex 

Sandro Fallavena da Rocha, Diogo da Rocha Vaz, 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 10/20, 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 à Resolução n° 02/20, 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, Projeto de Lei e Projeto de Resolução: 

INDICAÇÃO  Nº 030/2020 DOS VEREADORES DIOGO, RODRIGO E MATEUS que seja 

estudada a possibilidade com urgência de perfuração de poços artesianos nas regiões que encontram-se 

sem água, assim como contratação de caminhão pipa como já solicitado anteriormente para distribuição 

de água com urgência para consumo humano e de animais. INDICAÇÃO  Nº 031/2020 DOS 

VEREADORES DIOGO, RODRIGO E MATEUS  que seja estudada a possibilidade de no próximo 

decreto municipal de prevenção ao Coronavirus ser incluído para o melhor funcionamento do comércio, 

visando a saúde e bem estar da população, bem como a não transmissão do vírus, o uso obrigatório de 

mascaras em vias públicas e comércios locais. INDICAÇÃO  Nº 032/2020 DOS VEREADORES 

DIOGO, RODRIGO E MATEUS que seja estudada a possibilidade que dentro do valor emergencial 

que o Governo Federal liberará para os municípios, onde Barão do Triunfo recebera um valor de mais 

um milhão de reais, bem como uma Emenda no valor de R$ 50.000,00 do Deputado Pedro Westphalen, 

que seja investido um percentual para aquisição de mais equipamentos para os servidores da saúde e 

demais secretarias do município, bem como aquisição de mais testes rápidos para serem realizados na 

população. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 017/2020 DA VEREADORA LUCIANE que informe 

como está sendo realizado o recolhimento do lixo no centro e no interior do município, quais dias estão 

sendo feito as coletas, de quanto em quanto tempo, bem como que envie cópia do contrato com a 

empresa responsável, haja vista que as lixeiras, principalmente as do interior encontram-se muito cheias 

e nota-se que não está sendo realizado a coleta como deveria, o que esta causando grande 

descontentamento dos munícipes. PROJETO DE LEI  Nº 020/20  Homologa os créditos adicionais 

extraordinários abertos e incorporados ao orçamento do ano de 2020 em decorrência de situação de 

emergência. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/20 – Estabelece, no âmbito da Câmara Municipal 

de Barão do Triunfo/RS, novos procedimentos preventivos ao contágio pelo Novo Coronavírus 

(COVID19) e dá outras providências. Em seguida usaram a palavra os vereadores: DIOGO “eu quero 

de forma breve só, Presidente, deixar aqui registrado que semana que vem vou entrar com pedido de 

informação para secretaria da educação, a respeito de uma denúncia que eu recebi, não é denunciar é uma 

colocação que me fizeram que eu achei bastante errado de forma da secretaria de educação eu não poderia 

deixar isso passar aqui, é na questão da merenda escolar, a gente sabe que foram paradas as aulas até de 

forma abrupta e tudo que é comprado ele na sequência que está naquele cronograma ele vai chegando, eu 

sei que outros municípios talvez até por lei, talvez até não sei se fizeram errado ou não, mas eu considero 

que fizeram certo, pegaram a merenda e doaram para as crianças que necessitavam, para os alunos, pais, 
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professores, enfim fizeram um rateio ali e eu quero saber, segunda-feira vou entrar com esse pedido, se 

porquê que aqui no Barão foi botado a merenda na lata do lixo, um responsável alegou, segundo eu estou 

sabendo, não sei se é comentários, mas eu estou dizendo aqui o que me falaram, que essa pessoa disse que 

não ia ter o que fazer porque não existia projeto de lei para repassar essa merenda para algum aluno, para 

algum pai, para alguém da escola, então seguiria vencendo e o iogurte, o leite, frutas, enfim várias outras 

coisas, tomara que seja mentira, tomara que isso não seja verdade, mas eu acho que a coisa mais simples 

que tem, já que o prefeito está fazendo 99% das leis hoje no município por decreto, e isso é constitucional, 

foi liberado, o governo federal e estadual enfim não custava nada dar uma liberação para que essa merenda 

também fosse doada, para alguma entidade ou para algum outro setor que fosse aproveitar essa merenda, 

então só quero deixar aqui registrado que segunda-feira que vem estou entrando com pedindo de informação 

e tomara que não seja verdade mas se for é lamentável isso ter acontecido". RODRIGO, "também quero 

só cumprimentar todos os colegas todos colegas e todos que nos assistem através do Facebook e dizer, 

colega de Diogo, com certeza tem coisa mal explicada, tu está certo, tem que correr atrás, foi uma denúncia 

que foi feita, mas vou dizer porque eu estava na prefeitura a onde saiu as duas vans carregadas para 

entregar no interior e a onde o prefeito teve a hombridade de cuidar para não ir agente político junto, para 

não dizer que estavam fazendo campanha com a merenda, inclusive entre aspas, dá para se dizer que foi 

adversário, os motoristas e não todos mas alguns, que foi entregar merenda para não dar comentários 

depois, que até uma coisa que eu estava cobrando muito também porque a merenda estava parada e a gente 

sabe que tinha a lei que podia distribuir e até uma van quebrou a chave no dia, quebrou ou perdeu a chave, 

não me lembro certo o que aconteceu e estava carregada já de mantimentos para levar e eu não sei nem o 

que fizeram, tiveram que arrombar para poder tirar porque não tinha a chave e no sol ia estragar, então o 

senhor está fazendo seu papel e muito certo, concordo plenamente, tem que ver o que aconteceu, mas que 

tem gato ensacado nessa denúncia tem, isso eu garanto que tem." ILO "eu acho que a preocupação do 

vereador Diogo e do Rodrigo com certeza é muito louvável e só para me inteirar no seu pedido, eu gostaria 

que fosse, até gostaria de fazer parte do pedido de informação e também gostaria de solicitar quais as 

pessoas que receberam a merenda escolar, então gostaria também que fosse encaixado neste pedido." 
DIOGO 'eu acredito que sempre são feitas as coisas da melhor forma possível, mas é que as coisas segam 

até nós e por isso que eu tenho cobrado nesta Casa a importância das sessões pertinentes para a gente 

poder trazer esse tipo de assunto aqui, discutir e cobrar e saber a verdade, preservar a verdade porque a 

verdade é o que manda, então muitas vezes as coisas chegam até a gente, até então eu entendo, até pela 

questão do coronavirus e tudo, foi feito um trabalho magnífico por parte do presidente preservando a saúde 

dos vereadores, mas em algumas situações até fui chato cobrando para que a resolução fosse dado um 

procedimento maior para a gente poder ir à Tribuna, poder trazer esse tipo de situação porque este tipo de 

situação tem que ser esclarecido com a verdade." TIAGO "também queria primeiramente saldar os colegas 

e funcionários que nos assistem, quero aproveitar a oportunidade para parabenizar as duas Solange que eu 

sei que estavam fazendo máscara e distribuindo e as demais mulheres em nome delas, agradeço a todas pelo 

empenho e dizer que isso vai com certeza ajudar muito no controle dessa pandemia e também em relação 

ao que o Diogo disse, acho que a gente está aqui para fiscalizar, tomara que seja só boatos, mas perguntar 

não é feio e fazer pedido de informação também não, quero, se você tiver de acordo,  colocar o nome no 

pedido e a gente torce para que as coisas seja da melhor transparência possível que não haja esse tipo de 

desperdício em nosso município." MATEUS  "também quero participar desse pedido de informação, acho 

que a gente vê que o estado, o Governador esteve falando na TV que no estado ia ser dado e eu que nada 

mais que justo que no município também seja doado, só mais um comentário que eu ia fazer,  a questão que 

quando está certo a gente tem que gabar e quando está errado a gente tem que cobrar, a gente tem falado 

bastante a questão dos poços e deixo aqui novamente um pedido que a prefeitura dê prioridade para 

abertura de poços porque uma pessoa me falou que uma máquina estava trabalhando no final de semana 

numa propriedade e a pessoa pediu que fosse abrir um poço na sua propriedade e falaram que não podiam 

porque estavam abrindo aquela estrada, uma estrada de mato para uma pessoa onde foi aberto duas 

estradas para a mesma pessoa, eu acho que tudo bem, é importante tirar o mato, isso é uma fonte grande 

de renda para o município, mas tem que priorizar os poços, tem que priorizar a água para a população, 

infelizmente, esses dias, também conversando com uma pessoa, tinha ficado certo da máquina abrir um 
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poço para uma pessoa de tarde, foram lá e recolheram a máquina e para mim, ainda falaram por aí que os 

vereadores trancaram os poços, aí eu falei que desafio provar que vereador trancou abertura de poços, 

inclusive a gente tem cobrado muito que seja dado prioridade à abertura de poços, infelizmente alguém fez 

uma mentira querendo desonrar esta Casa, a pessoa não disse quem era, se era por parte da prefeitura, que 

tinha chegado esta notícia até ela ou não, mas deixo novamente o pedido, priorizar esta questão, a gente 

sabe da necessidade da população, da dificuldade que está sendo de achar estes poços, mas vamos priorizar 

isso aí e acima de tudo, vamos falar a verdade, nunca esta Casa trancou abertura de poços." 

PRESIDENTE, "parabenizar a Solange também pela atitude de fazer as máscaras e disponibilizar 

aproximadamente 2000, ela e as outras costureiras do Barão que estão fazendo voluntariamente, tem uma 

pessoa lá do Sertão também que nos deu, a Solange falou que o vulgo Cusco, agradeço pela contribuição 

para a gente  e também acho, que nem a vereador Diogo falou, tem que ser dado mais um aperto no decreto 

porque eu estou andando diariamente na rua e muitas pessoas que eu vejo que precisam usar máscara não 

tão usando e a gente vê outros jovens de máscara, até criança e aqueles parece que tem mais necessidade e 

tu, não estão aparentemente preocupado então eu acho que tem que ter mais, modificar alguma coisa no 

decreto, a gente incentivar, é o que eu estou fazendo bastante até faço essas colocações, eu acho que já 

estou dizendo que vai ser obrigado a todo mundo usar porque quando eu estou sem a máscara eu digo 

porque que as pessoas lá pode usar e nós aqui não, um sim outros não, então acho que é a forma melhor de 

se prevenir é todo mundo usando e aqueles que usam, a gente aqui, vereadores, a Solange a gente sabe que 

está diretamente incentivando, o pessoal todo mundo usar. Também a respeito do que o vereador Diogo 

falou eu acho, não vou dizer que seja impossível estar colocando merenda fora ou alimento mas sim talvez 

alguma coisa ali tivesse estragado ou vencido não dá de duvidar, mas muito pouco, porque eu sei que estão 

fazendo entrega sim no interior e não vai ser difícil de mandar o nome das pessoas porque está indo a 

nutricionista ou o motorista e mais alguém eu vi, lá na Serra eu vi, eu acho que nas casas que eles entregam 

eles pegam assinatura das pessoas, então a gente torce que nem o Rodrigo falou que não seja verdade que 

isso nem tem como acontecer, eu vi eles comentando faceiros lá que iam poder distribuir os alimentos da 

escola que não estava podendo no colégio agora porque não tem aula, distribuir para as pessoas e famílias 

carentes." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para 

a próxima Sessão Ordinária, dia onze de maio de 2020. 

 

 

Sala de Sessões, 04 de maio de 2020. 

 

 

 

MANOEL RENATO DOS SANTOS SILVA               LUCIANE TEIFKE PACHECO           
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