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

Legislativa, realizou-se a décima 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: 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. A vereadora Luciane Teifke Pacheco não 

estava presente. Havendo “quórum”, o Presidente Manoel Renato, invocando a proteção de Deus, 

declarou aberta a Sessão. A ATA 11/20, 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. n° 014/20 encaminhando proposições aprovadas em 04 de maio de 2020; Of LEG. 

N° 026/20 informando aprovação do Projeto de Lei n° 020/2020. EXPEDIDAS A TERCEIROS: Não 

houve. A seguir passou-se à leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à Mesa. No 

período do GRANDE EXPEDIENTE, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer 

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

DIOGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 

"Estamos novamente com a Sessão sendo transmitida através do Facebook, tentando, apesar dos 

problemas atípicos que estamos passando devido à crise do coronavirus, tentando seguir as atividades 

da melhor forma possível e primeiramente agradecer o presidente pelas medidas tomadas aqui nesta 

Casa, sei que não tá sendo fácil a condução dos trabalhos e até nem por ser uma situação atípica, a 

gente muitas vezes nem sabe que rumo tomar e hoje é o que tá acontecendo também com os nossos 

líderes, os nossos governantes também, tentando muitas vezes equilibrar a moeda, por um lado o vírus 

se espalhando em várias partes do Brasil, graças a Deus aqui no nosso município ainda não chegou, 

mas na região tá vindo, não se alastrando muito mas querendo ou não querendo, pelo que a gente tá 

observando Presidente, é uma situação que que vai chegar, então por ser uma coisa atípica muitas 

vezes os nossos governantes eles tomam atitudes querendo mediar por um lado um emprego, o 

comércio, precisando pagar suas contas, precisando vender, o pessoal precisando trabalhar e por outro 

lado o problema da saúde, do contágio, da contaminação e do tão falado isolamento, eu para ser 

bastante breve nessa questão, quero me posicionar que a gente tem que tentar achar um meio-termo na 

questão, tentar achar um meio termo, se cuidar da melhor forma possível, cuidar das pessoas dos 

grupos de risco, as pessoas que tem alguma doença mais agravada, os nossos idosos principalmente, 

tentar restringir o contato social no máximo à  essas pessoas, mas ao mesmo tempo com o 

distanciamento, com o uso, que é o que está sendo feito aqui nessa Casa, do álcool gel, das máscaras, 

lavar as mãos sempre que possível, eu acho que a gente vai conseguindo arrastar essa situação para 

que a nossa saúde, os nossos hospitais e as nossas instalações de saúde não entrem em colapso, 

infelizmente não é o que a gente tá vendo em vários estados do Brasil que não estão tendo, não vou 

dizer a sorte, mas não tomaram os primeiros cuidados que a gente tomou, o nosso Estado do Rio Grande 

do Sul considero que foi um dos Estados que primeiro começou a questão do distanciamento e a questão 

da prevenção e quero saudar aqui nossos governantes, nosso Governador e até o nosso prefeito também 

pelas atitudes que tem tomado nesse sentido, semana passada ainda coloquei nessa Casa, uma 

indicação para que os comércios e a população em geral nas ruas seja obrigatório o uso de máscaras 

e é uma das formas que a gente tem acompanhado que acaba inibindo o contagio e de certa forma a 

população tem observado as notícias, as indicações dos meios de saúde e tem tomado as devidas 

providências que nem no nosso município aqui durante a semana tenho observado que as pessoas que 
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tem vindo tem ficado nas filas, tem usado as máscaras, quase 100%, mas 90% e os nossos comerciantes 

também estão respeitando as leis, então quero deixar aqui meus parabéns a todos e que isso é um 

problema e é uma solução que pode vir de todos nós, todo mundo fazendo a sua parte e compreendendo, 

entendendo a situação, tenho certeza que a gente vai sair desse problema o mais rápido possível porque 

a gente não pode fazer é deixar de produzir e trabalhar naqueles meios que são mais principais, que 

são os meios onde a população se alimenta, os profissionais da saúde, quero deixar aqui meus parabéns, 

a toda a cadeia produtiva, o agronegócio, infelizmente a gente tem acompanhado algumas indústrias, 

algumas empresas não estão suportando e é compreensível, tá acabando fechando as portas e isso é 

lamentável mas o governo a gente tem observado que a grosso modo tem tentado tomar medidas para 

amenizar o máximo possível, mas com certeza não vai conseguir 100% não, mas a gente espera sair 

dessa situação o mais rápido possível. Um contraponto também, nossa região tem vivido um grande 

problema que a questão da seca que tem diminuído o ganho e a produção de vários dos nossos 

agricultores e produtores de toda a região e também do nosso município, isso como a questão do vírus 

é uma coisa que só Deus pode determinar quando vai voltar à normalidade, que nem diz o outro, 

a  chuva é Deus quem manda, a gente tá com as previsões, não sei se vai ser bastante ou pouco, mas 

tomara que seja bastante chuva que vem, mas pelo que a gente tem acompanhado infelizmente não vai 

ser o suficiente para amenizar a seca, então a gente tem cobrado algumas medidas do executivo 

principalmente a questão, vou ressaltar aqui na Tribuna, da distribuição de água, o caminhão pipa ou 

outro equipamento, essa semana cobrando o secretário até tive uma notícia boa e saúdo a atitude que 

estão tomando que eles conseguiram reformar, não é presidente, aquele distribuidor aquele que tinha 

implodido, tinha dado aquele problema lá, a bomba da água aquela, que é uma bomba de 10, 15 mil 

litros que eles vão fazer uma lista e disponibilizar essa distribuição de água principalmente para as 

propriedades rurais e para o pessoal tem que semear o fumo nos seus canteiros, então já é uma 

iniciativa boa que a gente tem cobrado aqui, mas ressalto, não é o suficiente, a gente tem que correr 

atrás de tentar fazer mais poços, talvez mais açudes para próximas, para a hora que a chuva vier a 

gente ter uma água armazenada, poços artesianos também ouvi que o Governo do Estado está se 

mobilizando através do governo federal para furar em regiões estratégicas, no interior, mas 

principalmente a questão do caminhão pipa, o caminhão pipa é uma coisa que pode, se o município 

conseguir contratar pode atender um grande número de famílias no interior que estão sem água potável 

para beber, tem muita gente no interior que não tem água para tomar, secou sangra, secou seus 

reservatórios, estão buscando água 5, 10 km longe, para o consumo da casa quanto muito, sem falar 

das propriedades e enfim para a questão dos próprios canteiros de fumo agora que tá na época de ser 

semeado, então a gente vem aqui, vem cobrando, a gente tá com duas indicações na Casa nesse sentido, 

estamos bastante preocupado, tomara que não precisasse, mas a gente tem que tentar amenizar, não é 

culpa do prefeito que não tá chovendo, mas a gente tem que tentar achar políticas públicas, soluções 

para tentar amenizar um pouco essa questão, nossa produção no município já diminuiu bastante com 

a seca, o pessoal muito sem ter uma luz no fim do túnel, a questão do coronavirus também pesando 

bastante em certas situações então a gente tem que tentar trabalhar em conjunto aqui, essa Casa tá 

fazendo, tenho certeza que tá fazendo o máximo que pode, todos vereadores trabalhando, mas é ressalto, 

vamos cobrar os nossos deputados federais, deputados estaduais, nessa questão da seca que eu tenho 

certeza que alguma coisa a gente consegue melhorar para os nossos agricultores." Em 

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

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

pessoas que se faziam presentes. "Em meio a tantas notícias tristes eu trago uma boa notícia ao nosso 

munícipe, agora no último dia 29 de maio, o Deputado Marcelo Moraes depositou a emenda de R$ 

250.000,00 para saúde, para custear na saúde, que foi da viagem que eu fiz agora dia 4 de fevereiro, 

esse último 4 fevereiro onde que eu fui a Brasília junto com prefeito, aonde que consegui R$ 250.000,00 

numa emenda parlamentar aonde que nem tinha ainda chegado esse mal que hoje nos está afetando, 

graças a Deus ainda não chegou em nosso município aonde que eu e o Prefeito chegamos no gabinete 
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dele e ele disse me chama de alemãozinho lá, disse alemãozinho esse ano eu vou te dar R$ 250 mil tu 

decide aonde vai colocar, o ano passado já colocando R$ 250 mil na saúde e R$ 250 mil em calçamento 

que está licitado, em greve estão começando, por causa do coronavirus ainda não foi começado ainda 

a obra, já tá licitado, foi uma empresa de Camaquã que ganhou e ainda não foi começado porque não 

tá liberado para trabalhar por causa desse coronavirus, então agora dia 29 foi depositado mais R$ 250 

mil e peço ao prefeito que lembre do pedido que ele fez, que o ano passado com os R$ 250 mil que foi 

colocado na saúde foi comprado as duas Spin que veio ajudar o nosso povo aonde foi feito o transporte, 

até hoje está transportando paciente a Porto Alegre e esse ano, foi dia 4 mesmo que a gente esteve lá 

no gabinete e aonde que ele falou, Prefeito, estou colocando R$ 250 mil através do PTB, que é da 

Laureni  e o Alemão que estão ativos hoje e peço que se der para o senhor colocar lá desse R$ 250 mil 

que tá em custeio que o senhor dê andamento num pouco dos exames que tem, que eu sei que são 

bastante aonde que tem exame que tem pessoas lá há 3 anos esperando por exames, então eu peço que 

o senhor dê andamento num pouco desses exames que estão trancados, é um pedido que eu faço em 

especial para o senhor, que destranque um pouco desses exames que eu sei que tem bastante pessoas 

esperando na fila lá, então que dê uma empurrada nessa fila lá, então eu peço ao prefeito, a gente sabe 

que tá enfrentando esse problema de pandemia mas lembro do pedido do deputado que mais uma vez 

deixo os agradecimentos ao deputado por todos os anos se lembrar do nosso município, se a gente 

tivesse 2 ou 3 deputados que olhasse para o nosso município como os deputados Morais sempre 

olharam para nós, garanto que o nosso município hoje a realidade seria outra, então deixa aqui em 

nome do município meus agradecimentos ao deputado. Também não posso deixar de parabenizar o Dia 

das Mães ontem pela passagem do seu dia, em especial a minha mãe por ter me colocado no mundo 

que ontem a gente sabe, devido o distanciamento, muitos filhos não puderam estar com sua mãe, a gente 

sabe do perigo que é a situação que a gente passa hoje, muita gente não acredita nessa situação, mas 

quem vê os noticiários sabe o quê que representa, quem que não tem um idoso em casa hoje, a situação 

é complicada, muitas pessoas, quem trabalha na saúde principalmente, hoje os nossos que trabalham 

na saúde, daqui a pouco, não pode nem dar um abraço na sua mãe porque tem que tá defendendo, tem 

que estar na linha de frente, como se diz, e não pode dar um abraço na sua mãe, então eu deixo aqui 

meus parabéns em especial à essas pessoas que trabalham na linha de frente, como se diz, e não pode 

nem dá um abraço na sua mãe nesse dia, então deixo aqui o meus parabéns a eles também por esse 

dia." Usou a Tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "A gente hoje está retornando ao trabalho, a gente até desacostuma 

um pouco com a Tribuna, por um motivo bem importante que foi que esse coronavirus, muitas vezes as 

ações dos que estão no poder, seja o presidente, o governador, prefeito ou aqui na Casa, o presidente, 

é contestada, mas eu acho que a gente não pode contestar porque é uma situação inédita, nesta geração 

nunca ninguém viveu uma situação como essa, a última situação como essa, que eu saiba, foi um século 

na gripe espanhola e creio eu, que se não fosse essas medidas de distanciamento que foram tomadas a 

situação estaria bem complicada, a gente sabe que existem muitos problemas que vão ocorrer com o 

resultado dessa pandemia, fora a questão do vírus, a questão de outros problemas de saúde, a questão 

econômica do nosso país vai ficar bem complicada assim como nosso estado e nosso município, mas 

nesse tempo tão nebuloso eu quero aqui deixar meus parabéns àqueles que estão tendo, dando exemplos 

de ações de solidariedade, como a gente tem falado bastante aqui na Casa, elogiado bastante, a questão 

do pessoal que está fazendo máscaras acho que se o nosso município tem condições de fazer um decreto 

obrigando o pessoal usar máscara é graças a essas mulheres que estão se dedicando, fazendo isso, 

fazendo esse trabalho, também tem bastante ações de pessoas e entidades distribuindo mantimentos 

para as comunidades e famílias carentes, até gente de outras cidades doando para essas famílias, isso 

é muito bom para gente, nosso espírito, a gente tá vendo essas ações são importantes. Falando ainda 

do Corona quero deixar os parabéns aqui aos munícipes, hoje andando pela cidade estava reparando, 

99% da população usando máxima na rua seguindo o decreto do governador e o decreto do prefeito, 

isso é muito importante, somente com a união de todos nós vamos poder passar esse período tão 
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complicado. Quero fazer uma cobrança com relação aos pedidos de informação que foram feitos nessa 

Casa, desde antes de começar a pandemia, desde antes de março tem pedido atrasado que não estão 

vindo para nós aqui, a gente vê tantas informações se fazem necessárias, hoje eu estou falando mais 

alguns pedidos, deixo aqui o pedido que o Executivo dê atenção a essa resposta aos pedidos que essa 

Casa faz, tem bastante coisa importante para nós, queremos estar sabendo por ali. Queria também 

comentar sobre a questão dos poços de água, a questão da falta de água no interior, a gente fica 

preocupado cada vez que a gente conversa com uma pessoa do interior que a preocupação é muito 

grande, hoje mesmo foi falado, conversando com uma pessoa, me falou que não só na região do Cerro 

dos  Abreus tem uma região que só tem um poço que tá fornecendo água para mais de 20 famílias, deixo 

aqui até os parabéns para a família essa que tá deixando os seus vizinhos pegar água por que a gente 

sabe da grande necessidade que tem e a preocupação, agora chegando a época do plantio, de semear 

fumo, os canteiros, mas fico até muito feliz com essa notícia que o colega tá dizendo aqui, da questão 

dos tanques, que a prefeitura dê bastante atenção nessa área pois é muito importante isso e também 

são muito forte a questão da abertura de poços, bueiro é necessário, uma ponte é necessária, com 

certeza é necessária para escoar, para tirar, eu sei, tem caso bem próximo da minha família que tem 

protocolado pedido, mas a gente tem que ter noção do quê que é prioridade e a prioridade hoje do 

nosso município é a água para o pessoal do interior, para consumo e para fazer os canteiros. Também 

só para encerrar essa minha fala nesse momento, quero deixar os parabéns aos profissionais de saúde, 

enfermeiros, técnicos e médicos que estão desempenhando um baita trabalho aqui no nosso município 

e estão se colocando na linha de frente, arriscando dia a dia para defender a vida do nosso munícipe." 

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

unanimidade as seguintes proposições: INDICAÇÃO Nº 033/2020 DO VEREADOR NERCIO que 

seja realizado doação de dois canos de um metro para a propriedade do Senhor Manoelzinho na 

Invernada dos Abreu.  JUSTIFICATIVA: Devido à estiagem muitas famílias dessa localidade ficaram 

sem água, onde hoje todos estão buscando água na nascente localizada na propriedade do Senhor 

Manoelzinho, os moradores se prontificaram a colocar os canos com ajuda da máquina da Associação 

que encontra-se perto do local. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 013/2020 DOS VEREADORES 

MATEUS E TIAGO que seja providenciado limpeza do cemitério e ruas do centro do município. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 018/2020 DOS VEREADORES MATEUS E ILO que informe 

quanto foi arrecadado em cada leilão e no que foi investido os recursos arrecadados. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 019/2020 DO VEREADOR MATEUS que informe com relação a distribuição 

de cestas básicas, quantas já foram distribuídas, quais recursos usados para a compra das mesmas, e se 

há previsão de novas ações nesse sentido. 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. "Desejar um feliz Dia das Mães atrasado, mas sempre 

é válido, para todas as mães do nosso município e em especial a minha mãe que é um exemplo de 

trabalho e dedicação, também estender a todas as mães aqui da Câmara, como a mãezona da Câmara, 

a Solange, a Nice, a vereadora Luciane, que sejam todas muito felizes em suas vidas, desejar melhoras 

a vereadora Luciane, para que possa na próxima semana já estar aqui presente conosco e hoje também 

quero desejar um parabéns muito especial a uma pessoa de extrema importância na minha vida, tanto 

minha vida pública quanto a minha vida pessoal, que é o meu pai, que hoje está completando, graças 

a Deus, 76 anos com muita saúde e que Deus permita que eu e minha família possamos conviver com 

ele muitos anos." Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também só para finalizar então, 

desejar melhoras a vereadora Luciane que não pode se fazer presente hoje. Também desejar um feliz 

Dia das Mães atrasado para todas as mães, um Dia das Mães bastante diferente, até um tanto quanto 

triste, muitas mães às vezes não poder ver os filhos, questão do coronavírus, ou os filhos não poder 

visitar as mães e é bem compreensível, são medidas necessárias mas mesmo assim não tira o mérito 

dessa data, desse dia tão importante, tão especial que muitas vezes a gente deixa de abraçar hoje mas 
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para poder ter a pessoa mais para frente junto com nós, então deixar então um abração para todas as 

mães  do nosso município e também um abraço especial e um agradecimento, como foi falado aqui a 

todas as nossas colaboradoras que estão trabalhando nessa questão da confecção das máscaras, a 

Solange é uma das que começou e várias costureiras, várias senhoras, mulheres do município tem 

colaborado às vezes quem não sabe costurar mas colabora com uma doação, com alguma coisa, 

comércio também tem ajudado e isso é uma coisa muito bonita, é uma coisa que a gente vê que nessas 

horas é só nós mesmos que podemos nos ajudar e caminhar de mãos dadas para passar esse período o 

mais breve possível, muita gente colaborando também com um alimento, doações, eu acho que tudo que 

se faz de bom grado, de coração, com carinho, é bem-vindo no momento difícil que nem esse." 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, eu acho que nunca é atrasado 

porque mãe deveria ganhar os parabéns todos os dias, pelo que fazem, pelo trabalho, pela sua 

dedicação, então deixar um feliz Dia das Mães a todas as mães do nosso município, as mães que estão 

nos acompanhando pelo Facebook; também deixar os parabéns para todo o pessoal da saúde do nosso 

município, muitas vezes uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, seja uma médica, estão 

enfrentando essa situação da pandemia, normalmente tem filhos, tem uma família em casa e uma 

situação tão difícil que muitas vezes não poder chegar perto de um alguém da família. Também quero 

parabenizar a todos os comerciantes do nosso município que estão colaborando, estão de pé firme com 

pessoal, com os clientes, estão controlando a distância, todo mundo com máscara, acho que esse é 

caminho, a gente está passando por uma estiagem, safras difíceis, situação complicada, mas eu acho 

que se nós passar por essa situação e com saúde, vem nova safra, se Deus quiser vem chuva, se faz 

novas colheitas e melhores porque a gente sabe que é uma dificuldade, a situação do nosso município 

que está aí , daqui 3, 4 meses pelas más safras pela estiagem que a gente teve, então acho que todo 

mundo se unindo, todo mundo, alguns não estão acreditando infelizmente, tomara que não venha para 

nós, mas a gente tem casos em municípios perto, então temos que nos proteger, eu acho que a união 

vamos conseguir sair fora." 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 também quero 

deixar minha homenagem aqui a todas as mães, em especial as que estão aqui presente, não está aqui 

a vereadora Luciane com nós, espero que esteja tendo uma boa recuperação; também estão em nome 

da mãe dos meus filhos deixo os parabéns a todos vocês, as mães do nosso município, de nosso estado, 

de nosso Brasil, muito merecidamente a homenagem a todas as mães, eu de minha parte também quero 

dizer que uma grande preocupação gente, problemas que temos enfrentando de saúde, devido à 

pandemia, eu já não sou mais novinho do que vocês aqui, eu sinceramente eu nunca vi uma situação 

que se encontra, não só a nível de município, de estado, que estamos enfrentando hoje, mas baseado 

em nosso município também eu ainda não tinha visto a situação que está se enfrentando hoje, devido 

não só problema da pandemia, mas devido à situação da falta de chuva, é uma situação que está se 

agravando muito financeiramente, devido às más colheitas, de fumo ou de soja,, de milho, que ninguém 

vai colher, os que colhe fumo quase que tão com uma quebra de 50% entre a produção e a valorização 

do produto, na hora do preço que estão perdendo 50%, então eu de minha parte deixo minha 

preocupação igual a outros colegas falaram aqui, vai ser um ano muito difícil da nossa cultura, de 

nosso município de atravessar mais uma safra, a gente sabe que não é culpa nem de prefeito, nem dos 

vereadores, apenas é Deus que determina esse tipo de coisa, a estiagem mas a coisa é preocupante sim, 

a gente se vê, anda no interior que andei bastante ontem e hoje, o povo quase não tem outro assunto, é 

devido problema de saúde e devido o problema da estiagem,, a preocupação de quem tem que fazer 

canteiro e não tem água de uma forma ou de outra, vizinhos dando água para os outros, eu vi pessoas 

carregando água de carrinho de mão, como vocês viram aqui colegas falando de gente carregando 

água de carro, de cavalo e isso tudo hoje faz parte então é triste de ver isso hoje, eu lá em casa tenho 

quase 20 bombonas que uso para recurso de guardar semente, já emprestei 12 para as pessoas 

carregarem água de trator, feliz quem tem um trator que possa encher e carregar água  para suas 
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criações, até seu sustento das casas, então deixo aqui minha preocupação também mas esperamos que 

cada dia está mais perto da chuva, ainda acredito que chove de hoje para amanhã e esperar que Deus 

nos ajude, que possa mandar uma benção de chuva para nós. Só quero fazer um pequeno comentário 

aqui, não é uma crítica, não é nada, já falei para o vereador Rodrigo, na sexta passada eu estou fazendo 

uns exames de saúde, então seguido estou indo à Porto Alegre, mas não é o caso, onde eu estava no 

transporte da saúde sexta-feira, eu, minha esposa e mais o sogro do vereador Angulista e o Nelsinho, 

nós em quatro dentro de um carro e logo saindo do município, tinha outra pessoa esperando o 

transporte e essa pessoa não foi transportada devido à falta de lugar, que conforme o motorista falou, 

comentou com ele e ele muito chateado, que nenhum dos carro pegaram, os carros da saúde, não estou 

deixando uma crítica aqui, mas sim um alerta ao coordenador, ao secretário de saúde, até vou dizer o 

nome da pessoa, por nome não sei, é um PM, genro da Marilú, então ele ficou muito chateado porque 

tinha exame marcado, ficou ali 5 horas da manhã sem saber o que fazer, ficou bastante nervoso, se 

alterou quase, então vou deixar aqui um alerta ao coordenador, quando der estes problemas tem que, 

não sei se chama o mecânico ou chama o secretário, eu acho que alguma coisa tem que ser tomado, 

tem pessoas que eu levo 3 meses para marcar um exame e chega na hora não vai por causa do transporte 

acaba perdendo o exame e a consulta, eu graças a Deus fui muito bem, a gente com problema de saúde 

olho para os outros então é triste, essa pessoa ficou no município sem sua consulta, sem o exame devido 

a nenhum dos carros ter pegado, parece que não é bem assim, mas foi o que o motorista disse, então 

não é uma crítica, mas é uma alerta ao nosso coordenador de saúde." Usou a palavra o VEREADOR 

NÉRCIO, Líder do PTB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Como já falaram aqui também então não posso deixar de parabenizar essa pessoa aqui 

dessa Casa, que é a Solange por ter começado esse trabalho voluntário na fabricação de máscara, 

acredito eu que hoje ela já deve estar em torno de 2000 mascara ,eu acho Solange, então é um trabalho 

que não sei de onde ela tira tempo e ânimo para fazer, hoje no município não tem onde tu não ande e 

não vê  uma pessoa com a máscara fabricado por ela, então deixo meus parabéns Solange que tu tirar 

tempo e ânimo para fazer esse trabalho voluntário; também a primeira-dama também tá fazendo esse 

trabalho visitando as casas, entregando essas máscaras, os idosos ela chegando, esteve lá na minha 

vizinhança entregando, também deixo os parabéns, é dessa forma que as pessoas vão se ajudando e a 

gente vai dando continuidade nesse trabalho porque eu tô com quase 50 anos e nunca tinha visto a 

gente passar por uma situação dessa porque se não é uma crise, é essa pandemia como se diz, não é no 

estado, não é no Brasil, é mundial e a gente ainda por cima passando por essa estiagem, esta sim 

também eu nunca tinha visto, com a idade que eu tenho nunca tinha visto a gente passar por uma 

estiagem, como já falaram os outros vereadores, é uma situação preocupante, as colheitas hoje a gente 

ainda além de toda a situação a gente vai colher um pouquinho, o que vai nos salvar ainda vai ser o 

fumo, além de tudo vamos colher em torno de 30 a 40% menos ainda a comercialização tá complicada 

ainda, mas ainda é o que vai nos salvar ainda além de tudo, então hoje não se sabe, a gente está 

caminhando no escuro como se diz não sabe o que é que vai ser o nosso rumo no dia de amanhã, então 

a gente se para numa preocupação que não se sabe, então hoje só resta parar e rezar e ver que algum 

futuro de amanhã não se sabe, então só quero aqui deixar os parabéns a vocês, também a equipe de 

saúde, a comissão de saúde e também tem que deixar meus parabéns a eles, as enfermeira, a comissão 

do coronavírus pelo belíssimo trabalho feito por eles, fazendo, enfrentando essa situação que não é 

fácil também e graças a eles eu digo graças a eles também porque o trabalho, o plano de trabalho feito 

por eles graças a eles até hoje dentro do nosso município a gente não tem nenhum caso e eu digo que 

graças ao plano deles eu acho que grande parte da gente não tem nenhum caso pelo trabalho enfrentado 

por eles, sim com críticas, bastante críticas, a gente vê críticas porque até hoje dentro do nosso 

município, eu como vereador enfrento bastante crítica por ser um representante do município enfrento 

críticas e a gente tem que respeitar todas essas críticas, a gente enfrenta críticas e tu tem que ter um 

jogo de cintura para saber ouvir as pessoas nessa hora e ter um jogo de cintura para saber se colocar 

e sair fora porque é uma situação que tu nunca passou por esta situação tu como representante tu vai 
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ter que ter a humildade e saber se colocar ali para sair fora dessa situação e não ofender as pessoas e 

deixar porque muitas vezes tu é ofendido e essas pessoas que estão nessa comissão muitas vezes são 

ofendidos também e eu acredito que muitas vezes desanimam porque eu acredito que chegam em casa 

desanimados e tem que levantar a cabeça e no outro dia seguir porque é um trabalho que eles estão ali 

fazendo por nós e graças a eles, hoje a gente chega aqui nessa hora sem nenhum caso e acredito que 

nós vamos sair dessa sem nenhum caso em nosso município então deixo aqui meus parabéns e o meu 

agradecimento em nome do povo baronense por nós termos esses profissionais nos representando hoje. 

“Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE MANOEL RENATO, saudou novamente quem não 

se fazia presente na abertura da Sessão. “A gente tá hoje reiniciando as Sessões com transmissão pelo 

Facebook, agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo, participando onde já tivemos próximo 

mais de 500 pessoas assistindo, hoje não sei dizer quanto tem, mas a gente fica feliz por ver que tem 

bastante pessoas interessadas nos trabalhos dos vereadores, então a gente teve Sessões sem 

transmissão, tivemos Sessões sem líder de bancada, sem grande expediente e hoje estamos voltando ao 

normal só por enquanto com a porta fechada, sem pessoas assistindo no plenário, não sei se 

futuramente a gente vai mudar, não sei dizer quando porque tem várias pessoas que sempre vem nos 

assistir, tomara que a gente possa fazer o quanto antes. Também parabenizo todas as mães do Brasil, 

especialmente a minha que está com 83 anos e a minha esposa que é mãe dos meus filhos, minha 

companheira, deixo os parabéns em geral para todas as mães. Gostaria de deixar um comentário, que 

eu não tenho certeza hoje se a Prefeitura ainda tem convênio com a retro da associação porque eles 

tinham feito um acordo, um convênio, a prefeitura dava o óleo e a associação disponibilizou a retro, a 

associação da Invernada dos Abreus para ajudar a fazer poços para as pessoas que a gente tá vendo 

que as retros da prefeitura não estão dando conta porque a gente sabe que é uma retro velha e tá dando 

muito problema de manutenção, então deixo um pedido para que eles continuem com esse acordo com 

a associação da Invernada, onde a gente sabe que uma retro trabalhando o dia inteiro ou meio dia que 

seja por dia vai desempenhar de repente até 10 famílias, depende o distanciamento de uma casa para 

outra. Queria deixar meus votos de pesar a família da professora Leonora lá que faleceu, deixo meus 

sentimentos a toda família do Seu Antônio, a gente sabe que pessoas que contribuíram com o município, 

deu aula muitos anos lá na minha região, desde a época que era professora, merendeira, diretora, isso 

onde tinha 4 séries tudo numa sala só e essa pessoa conseguia, não só ela, mas da época todos os 

professores conseguiram dar conta e a gente até que aprendeu um pouco porque eu estudei meu pouco 

tempo de estudo foi com ela então deixo o s meus sentimentos a toda a família. Também parabenizar a 

Solange e todas as costureiras que estão fazendo essas máscaras voluntariamente e distribuindo onde 

acredito eu que já esteja perto de duas mil máscaras distribuídas no nosso município, onde hoje é a 

única forma de se proteger e parabenizo também o Executivo por ter feito umas modificações no decreto 

para que as pessoas tenham que usar máscaras e parabenizo o pessoal que se conscientizou e hoje está 

90% ou até mais, estão usando máscara no município, a gente sabe que é a forma mais certa de se 

proteger que a gente tem hoje." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, 

convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia dezoito de maio de 2020. 

 

 

Sala de Sessões, 11 de maio de 2020. 
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