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Aos dezoito 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, Ilo Wildfaier Lombardi e Luciane 

Teifke Pacheco. O vereador Tiago Pacheco Govoni não estava presente. Havendo “quórum”, o Presidente 

Manoel Renato, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. A ATA 12/20, previamente 

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

correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. n° 80/20 encaminhando respostas às proposições 

apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. n° 81/20 encaminhando respostas às proposições apresentadas 

por esta Casa Legislativa. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: 

Of. n° 015/20 encaminhando proposições aprovadas em 11 de maio de 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. Usou a Tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Gostaria de comentar deixando aqui os parabéns para 

uma ação que está sendo feita na Apae, hoje estive visitando ali a sede, estão colocando uma piscina nos 

fundos da Apae que vai servir muito para os alunos, desejar os parabéns à diretoria que tá se envolvendo, 

os funcionários, que estão conseguindo mais esse baita benefício para os alunos aqui da nossa cidade, estão 

de parabéns e desejo todo o êxito possível. Na semana passada, graças a Deus, veio a tão esperada chuva 

que estava todos nós pedindo e preocupados com a falta dela e ainda precisamos de muito mais para repor 

a situação aqui no município e isso trouxe bastante transtornos na questão de transporte, aqui na Linha 

Francisca mesmo criou bastante barro mas o secretário de obras está trabalhando, está colocando cascalho 

e coincidentemente também o Acv começou uma linha semana passada, mesmo dia que veio a chuva e 

acabou gerando transtornos, mas hoje conversando com o secretário Sérgio ele me comentou que já estava 

sendo encascalhada essa estrada e algumas pessoas me falaram que realmente já estava sendo encascalhada 

já quase na Certaja, quando é uma coisa boa a gente tem que elogiar, tem que parabenizar e parabenizar 

também a pessoa do Sérgio por ter chegado em mim e feito algum questionamento, talvez com alguma dúvida 

que tenha ficado, sobre alguma algum comentário, alguma má interpretação e hoje estamos entrando com 

um pedido para que seja dado uma atenção a essa estrada, pois se a empresa está disposta a voltar com a 

linha para cá, temos que dar condição de trafegabilidade, a gente sabe a dificuldade de transporte de carga 

pesada na nossa cidade e é importante manter uma via bem cuidada, uma via com condições de em qualquer 

tempo tá saindo e entrando veículo pesado, agora a gente tá vendo daqui uns tempo essa obra dessas redes 

de transmissões, essas linhas, com certeza vai ser bastante máquina pesada trafegando por aí, inclusive 

talvez era para ter mais uma empresa que estaria colocando canteiro de máquinas aqui no município e pelo 

que chegou até mim, não colocaram por medo da questão das pontes, principalmente a ponte de ferro, a 

gente sabe que não é obrigação do município, mas é uma coisa que dificulta aqui para o nosso município, 

então a gente deixa o pedido que seja mantido sempre em boas condições essa estrada. Também com relação 

as estradas hoje tá indo para um projeto para contratação de operadores e até a gente tinha feito um pedido 

para ser de informações a respeito disso mas depois a gente resolveu tirar da agilidade porque até questionei 

o Sérgio por telefone hoje, a gente torce que seja dada bom uso para esses profissionais porque a gente tá 

vendo que a gente sabe que foi dado bastante serviço, teve uma demanda muito grande na questão dos poços 

de água mas também a gente tá vendo a dificuldade que tá se acumulando questão das pontes, semana 

passada vindo de Sertão passei por Mato Bier e a ponte antes do falecido Rui tá crítica a situação, é bem 
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perigosa, uma ponte bem pequena, mas bem perigosa; também hoje a vereadora Luciane falou da ponte do 

seu Airton Pelegrini também parece que caiu, também é uma situação importante de ser vista, fora questão 

de acessos à residências ou alguma estrada de mato, hoje mesmo fui questionado quando conversava com 

o secretário Sergio, pela esposa do senhor Dilamar Jass, a questão da ponte deles, é uma ponte de anos e 

anos, estão dispostos a dar as madeiras, há um tempo deu uma polêmica, desculpa eu estar enganado, mas 

a mulher confirmou junto ao Sergio que eles dão a madeira, precisam mais é da máquina e essa questão de 

máquina a gente precisa ter no município, a gente sabe a dificuldade que tem, até questionei a questão das 

máquinas estragadas e ele falou que estão sendo arrumadas, então peço que dê bastante atenção nesta parte. 

Infelizmente hoje veio  umas respostas atrasadas mas as atrasadas mesmo de antes da pandemia, não vieram, 

a gente sabe que a encarregada das respostas está afastada, a gente deseja total recuperação para ela o 

quanto mais breve possível mas eu acredito que o Executivo deve ter algum outro alguém que tenha 

condições de responder essas informações, tem coisas desde de março atrasada, estamos em maio indo para 

junho e tem coisa atrasada, eu deixo aqui o meu pedido para o executivo que dê uma resposta nessas 

questões, a gente sabe que é obrigação do município, do executivo, responder as perguntas, aos pedidos 

de  informações dos vereadores e não está sendo respeitado, infelizmente a gente não quer tomar outras 

atitudes nesse período de pandemia por toda a dificuldade que tá se tendo em várias áreas, mas não vai 

sobrar a alternativa, a gente vai ter que procurar outros meios se não se respeitar essa ferramenta tão 

importante de fiscalização por parte dos vereadores, deixo aqui o pedido novamente para que seja dada 

atenção nisso para evitar que a gente tenha que procurar outros meios conforme orientado pelo jurídico e 

judiciário. Por último, eu já falei aqui algumas vezes sei que nesse período também é tudo complicado por 

causa da pandemia, mas deixar registrado de novo a dificuldade que eu tô vendo que as pessoas estão 

enfrentando, a questão da polícia civil, as pessoas estão indo ali e não estão conseguindo atendimento, 

muitos tem que esperar na rua até outro ser atendido e me preocupa que agora tá chegando o inverno, está 

chegando a chuva, tá chegando o frio e as pessoas vão ficar esperando na rua para ser atendido, para poder 

entrar, eu acho que isso não pode acontecer, as pessoas tem que ter um atendimento humanizado, ninguém 

vai na Civil por um momento, uma coisa simples, por ir, se vai é por algum problema e daí a pessoa vai ter 

que ficar esperando uma manhã inteira, como eu vejo as pessoas ter que esperar ali na frente, outras pessoas 

são orientadas a fazer um boletim de ocorrência pela internet, mas as pessoas não têm acesso às redes 

sociais, desculpa, a internet, e-mail, essas coisas, como é que vão fazer, eu acho ele tem que sim procurar 

uma forma, talvez uma reunião online, alguma coisa assim, com o delegado responsável pela delegacia aqui 

para tentar melhorar a situação porque a inadmissível agora chegar o inverno, as pessoas ter que esperar 

no frio, como eu tenho acompanhado ali." Usou a Tribuna a VEREADORA LUCIANE, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Na semana passada ia fazer o 

uso da Tribuna mas por motivo de saúde não pude me fazer presente então hoje gostaria de fazer algumas 

colocações; a primeira seria como eu já tinha comentado antes nesta Casa que usei a janela para trocar de 

partido, por diversos motivos saí do PSD e ingressei no PSB, depois de muitos convites resolvi atender o 

convite do senhor Valdomiro, presidente do PSB de Barão do Triunfo e também do Luiz Carlos, tesoureiro 

do partido, pois sempre me senti sozinha no PSD aqui em nosso município, nunca pude contar com nenhuma 

ajuda de Deputado, Senador ou integrantes do PSD, enquanto via os colegas sendo acompanhados pelos 

assessores de seus deputados e os próprios em reuniões sempre dando a devida atenção e ressaltando a 

importância de estar em um partido onde se tem uma preocupação em ajudar através de emendas o nosso 

município, estive com colegas em gabinete na Assembleia Legislativa e também em Brasília onde fomos 

muito bem recebidos, falo sobre deputados estaduais como Edson Brum, Pedro Pereira, deputados federais, 

Alceu Moreira, Marcelo Moraes, Jerônimo, Giovani Feltes, Afonso Hamm, entre outros que eu possa ter 

esquecido de falar agora no momento e seus assessores também, sempre bem prestativos, pontos para 

colaborar com o bem do nosso município, agora no PSB não tenho dúvidas de que não irei me sentir sozinha 

e sim com muito mais ânimo de trabalhar sendo que o nosso deputado federal, Heitor Schuch está com a 

emenda já empenhada para construção da Casa do Mel onde será de grande importância aqui em Barão do 

Triunfo, então estou firme e forte para seguir a caminhada no PSB, conseguindo ainda mais recursos visando 
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o melhor para o nosso município. Também gostaria de parabenizar o nosso povo baronense que tem se 

mostrado um exemplo de solidariedade em causas beneficentes, como por exemplo a causa da menina Lívia 

Teles onde muitos estão se empenhando a tempo e agora em função da pandemia muitas pessoas entre elas 

ressalvo a Solange que em nome delas em números aqui no município, que tem um grupo de mulheres que 

estão confeccionando máscaras, também o clube de mães da Linha Nova, onde eu faço parte, está fazendo 

sua colaboração e sem contar entre diversas pessoas que estão fazendo máscaras e arrecadando alimentos 

para fazer doações de cestas básicas para Famílias carentes, isto tudo nos mostra o quanto nosso povo é 

solidário, pessoas e comércios fazendo suas doações para ajudar o próximo, gestos esses que são um orgulho 

para o nosso município, espero que tudo passe logo pois além dessa terrível pandemia estamos passando 

por um grave problema que é a seca pois mesmo tendo chovido na semana passada muitas pessoas ainda se 

encontram sem água para o consumo, plantações e para os animais mas vamos torcer e pedir a Deus que 

olhe por todos nós e que tudo passe logo e volte ao normal." Usou a Tribuna o VEREADOR RODRIGO, 

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

semana passada não sabia se a vereadora estava assistindo a nossa Sessão e também não vim a Tribuna, 

não parabenizei ela pela passagem do aniversário, quero deixar meus parabéns, Luciane, continue essa 

mulher guerreira, sempre batalhando pelos seus e pelo nosso município, da mesma forma te desejo muita 

sorte nesse teu novo partido que com certeza a gente andou junto muitas vezes em Brasília e reuniões, a 

gente via mesmo essa falta do partido antigo que tu estava, com certeza agora a gente sabe que vai ter mais 

gente para ter assessorar e tem o deputado Heitor Schuch é um baita Deputado, cara que recepciona a gente 

lá com um coração enorme, então te desejo sorte nessa nova caminhada independente do lado que a gente 

vai estar na próxima eleição mas sei que tu também tem o mesmo pensamento que o meu que é lutar pelo 

nosso município, então te desejo sorte e muita saúde que o resto eu sei que tu tem, acho que tu vai colocar 

a desculpa no covid que esqueceu meu número para a gente comer aquele churrasco lá mas te desejo muita 

saúde e muitos anos de vida. Também quero pedir um ofício de pesares ao colega Helvio pela perda do seu 

pai nessa semana passada, nem estava no município, fiquei sabendo através das redes sociais, é um grande 

amigo um irmão que eu tenho, colega Helvio que é concursado como pedreiro, então pedir um ofício de 

pesares para ele pela perda do seu pai. Também quero aqui deixar meus parabéns a Solange e a todos 

envolvidos nessa função das máscaras, a gente sabe que é muita gente envolvida, desde as pessoas que doam 

alguma coisa até quem doa a mão de obra, então Solange eu sei que tu vai levar esse meu abraço a todos 

que estão te apoiando nessa grande confecção de máscara que vocês estão fazendo e a todos também que a 

gente não sabe que estão ajudando de uma forma ou outra. Também não tem como deixar aqui de não 

parabenizar os funcionários da Saúde envolvidos, às vezes a gente até pode discutir algumas coisas por 

muito fanatismo às vezes, mas quando tem que dar o braço a torcer não tem problema em dar braço a torcer, 

quero deixar que os parabéns aos que estão envolvidos direto nessa questão do covid porque nós somos um 

dos poucos municípios que graças a Deus ainda não chegou, tomara que a gente passe esse tempo e que não 

chegue no nosso município, com certeza também a população tá ouvindo eles, a gente vê quase todo mundo 

de máscara, até muitas vezes a gente mesmo tem que estar se policiando, eu sou campeão de chegar em casa 

para almoçar e quando saio, já saio sem máscara, eu esqueço de colocar, tenho que voltar em casa para 

colocar, então deixar os parabéns a todo o pessoal da Saúde, administração também que está apoiando eles 

bastante, então deixar os parabéns  e tem que falar aquilo que senão o cara em casa vai estar dando um 

troço nele se não falar, eu já mandei mensagem semana passada, que é o nosso assistente mais certo que 

estava na Sessão, toda segunda pergunta se está aberta ao público, que é o Garigan, ele tá online, mandou 

foto, também parabenizar ele, começou fazer um belo trabalho hoje que é levar água para colocar nos 

canteiros de fumo para quem está sem água, então já deixar também aqui que ele pediu para mim falar em 

Tribuna, se alguém tá sem água que tem que vir na prefeitura protocolar pedido de água para colocar nos 

canteiros, que eles estão carregando com trator e aquele bomba de esterco que veio, então se aguem está 

precisando de agua para canteiro, não é para consumo humano, mas sim para canteiro, é só vim na 

prefeitura e protocolar. Também a gente vê essa questão da estrada, no dia que parece que começou a 

empresa ACV a trabalhar novamente no município, deu problema do barro, a gente sabe que o problema do 
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barro não foi em Barão do Triunfo, foi  em todos os municípios que eu andei na região, estava tudo trancado, 

fazia muito tempo que não chovia, uma chuva bem de mansinho a especial para dar um barro e também vi 

algumas situações ali que repente botaram a culpa na estrada, empresa ACV, eu tive já não sei quantas 

vezes em reunião, teve reunião na outra administração, Vereador Alemão me lembro que estava, o vereador 

Diogo acho que também estava, não é uma briga de hoje aonde eles sempre acham um pretexto, naquela 

outra administração eles culpavam o Gilmar, o vice-prefeito que carregava todo mundo no ônibus de graça, 

que não sei o que mais, mas o ônibus da Prefeitura carrega de graça, só se botaram cobrador e não me 

avisaram, então eu acho engraçado a circunstância que muitas vezes essa empresa ACV, não tenho medo 

dizer o nome, coloca, porque a gente teve lá com um problema para resolver já desde da época do Sartori, 

agora mudou o governador e não conseguimos, chegamos lá com um problema, achemos que estava 

resolvido com empresas querendo entrar na cidade para puxar, eles disseram que não podiam dar 

autorização para outra empresa puxar e a gente cai na mão de novo da ACV, mas eu tô dizendo isso porque 

com certeza já vi falar aqui ou que vão botar a culpa de repente nos carro da saúde que estão levando e 

melhorou muito o transporte da Saúde, isso é sem via de dúvidas a gente sabe, vão botar a culpa que aquele 

dia deu barro na estrada, mas hoje acho que já tá quase toda encascalhada, essa semana com certeza vai tá 

tudo e bem encascalhada, pelo pedaço que eu passei ali, passei sábado de noite, tá bem encascalhada, só 

que eu acho engraçado que quando tinham a saúde, foi no começo da administração que tá hoje, os 

vereadores que transitam ali, vereadora Luciane, Nércio,  quase todos vereadores passam, vão se lembrar 

que foi baixado aquelas lombas ali que nem tatu acorrentado não cruzava e eles não acharam ruim, eu fui 

não sei quantas vezes puxar, 5 horas da manhã, e estava bem bom para eles, tinha o pessoal da saúde para 

levar, estava rendendo bastante nos cofres da empresa, então deixo aqui minha indignação a essa empresa 

que nunca teve respeito pelo nosso município a não ser no bolso deles." Em COMUNICAÇÕES, os 

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

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

"Primeiramente queria deixar registrado e pedir ao presidente que encaminhasse através dessa Casa, em 

nome de todos os vereadores que quiserem assinar, para o gabinete do prefeito um ofício aqui, um 

comunicado na verdade que recebi do gabinete Deputado Lucas Redecker, que eu sei que é uma coisa que 

a prefeitura anda pleiteando faz tempo, que é um cadastro que liberou agora, eu até ia colocar através dessa 

Casa uma indicação mas como já tinha passado do tempo regimental, foi depois das 3 horas, acabei não 

colocando, que é na Funasa, sistema da Fundação Nacional de saúde onde tá liberando processos seletivos 

para obras de abastecimento de água, sistemas públicos de esgoto sanitário e melhorias sanitárias 

domiciliares coletivas, o que que significa isso, isso é uma coisa que os deputados estavam pleiteando e eu 

sei que a prefeitura tem no Funasa encaminhado o pedido para uma retro que seria destinada a abertura de 

poços de água, então juntamente nesse cadastro que tá se abrindo no dia 20 às 12 horas e vai seguir por 48 

horas, pode ser cadastrado novamente esse equipamento e também, possivelmente, poços de água para o 

nosso interior, para os meios rurais, onde abrange aqui programa, sistema de abastecimento de água rural 

e urbana, então deixo aqui registrado, peço ao presidente que faça esse encaminhamento até para a gente 

ter também um pouco mais de força, acabei encaminhando também para o prefeito diretamente, mas eu 

considero que isso aqui é uma coisa importante que a gente não pode deixar passar, pode ser um recurso 

que possivelmente pode vir para o nosso município, então deixo aqui registrado e peço que seja feito então 

esse encaminhamento em nome de todos os vereadores. Também a questão que a gente vem cobrando aqui 

há bastante tempo, agora felizmente eu considero assim porque foi depois das chuvas e a gente estava 

precisando de chuva e ainda estamos,  felizmente choveu, mas como já foi falado por outros vereadores as 

nossas estradas acabaram por um dia ou dois dias a gente ficar sem acesso, não foi um problema só de 

Barão do Triunfo, foi um problema de todos os municípios que estão na mesma situação do nosso, que tem 

a maioria dos acessos por estrada de chão, mas é uma coisa que a gente vem cobrando aqui há bastante 

tempo que é a questão da colocação de cascalho nas estradas, é inadmissível um município que nem o nosso 

que as safras já são fracas, o pessoal já vem passando dificuldade com a questão do coronavirus, questão 

da seca, graças a Deus veio uma chuva, mas a gente ficar sem acesso para sair do município, nem para 
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carro pequeno, é bastante complicado, eu sei que as tarefas são muitas dentro de uma prefeitura, os pedidos 

são bastantes, a gente entende, mas essa questão do cascalho nas estradas ela tem que ser priorizado, ela 

tem que ser priorizada, a gente tem cascalheira já liberadas que a gente sabe que o município teve um gasto 

para trabalhar dentro da lei e a gente cobra sim, a gente cobra sim e pede que dê seguimento nesses 

acascalhamentos nas vias públicas do nosso município." Usou a Tribuna o VEREADOR ILO, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Em primeiro lugar quero aqui 

agradecer a Deus pela boa chuva que tivemos na semana passada, caso passado que se podia dizer que 

fazia seis meses que não se via essa chuva, eu a última chuva que eu vi, chuva boa, foi em setembro, tenho 

muita lembrança por causa do plantio de melancia, tivemos e depois que planta melancia choveu uma vez 

só e hoje, na semana passada, graças a Deus choveu sessenta milímetros na minha residência então deixo 

aqui meu agradecimento a Deus por essa boa chuva que veio, causou uns transtornos bastante, de estrada 

devido ao barro, que nem foi falado aqui trancou quase todas as estradas, saída do nosso município, 

infelizmente o secretário vinha fazendo um bom trabalho, não podemos dizer que não, mas com certeza 

esqueceram de botar cascalho na estrada e acho que perderam uma grande oportunidade, uns seis meses 

sem chuva e temos muito pouco das estrada cascalhadas hoje, então deixo aqui também, não é uma 

indignação mas é uma coisa que existe, a falta de cascalho é sempre bastante cobrado e cobrado e tivemos 

um bom patrolamento nas estradas mas geralmente a falta de cascalho foi esquecida. Quero aqui também 

deixar os parabéns a vereadora Luciane pela passagem de seu aniversário, que Deus sempre dê saúde e 

força que você tem, que você possa cada vez ter êxito mais em sua vida e seu trabalho, desejo também boa 

sorte e boas caminhadas em seu novo partido político, a gente sabe da força que você tem, da vontade de 

trabalho político, então deixo aqui boa sorte a você, com certeza nesse novo partido político, com certeza 

só vem a somar em seu trabalho. Também quero deixar meus parabéns a Solange e a sua equipe pelo belo 

trabalho que vem fazendo, as máscaras, todas as pessoas sabem que a Solange e mais o pessoal do grupo 

tão fazendo centenas e centenas de máscaras, então deixo aqui os parabéns a ti e todas as pessoas que estão 

fazendo esse grande trabalho de doação que são as máscaras em pessoas do nosso município, de minha 

parte tem meu reconhecimento. Também estou entrando com dois pedidos na Casa hoje, enxergo assim a 

necessidade bastante, um dos primeiros pedidos é um alargamento no bueiro próximo à residência de 

Francisco, não é porque se acidentou o guri dele, graças a Deus o guri nasceu de novo, ali já são vários 

acidente que deu naquele trajeto, naquela estrada próximo à residência dele, ali tem uma curva muito 

fechada, tem aquele bueiro, se colocasse mais dois ou três canos com certeza melhorava muito, é muito 

fechada a curva, então tô colocando esse pedido em nome da família, semana passada estive lá vendo o 

Andri, graças a Deus tá bem, tá fora de perigo, ficou com uma marca na perna dele mas nasceu de novo o 

guri, então tô deixando esse pedido aqui também que o executivo tome providência ali e faça o alagamento 

na estrada. Também tô entrando com pedido também, que tem vários colegas vereadores que são 

caminhoneiros, que dê uma melhorada na nossa estrada que dá acesso da sede do município ao Faxinal, 

que sai em Arroio dos Ratos, anos atrás, eu sou caminhoneiro há muitos anos, tem o Sandro e outros aqui 

também, a gente nunca deixava de fazer os transportes por aqui e hoje uma grande parte de nós temos 

fazendo desvio por Sertão Santana, outros em Mariana, sendo que a estrada que nós temos hoje não oferece, 

não é de hoje, mas não oferece mais sentido assim para carga perigosa em vários lugares, tem esse trecho 

do Vico aqui, primeiro, os vereadores vão concordar comigo, 5, 10 anos atrás era muito mais fácil subir a 

lomba do que hoje, temos aqui no Vico, a estrada se transformou, na entrada da lomba tem uma lomba, um 

sapato que não tem como entrar mais embalado, primeiro entrava em terceira, quarta, pegava a segunda e 

subia tranquilo hoje a dificuldade é bem pior que anos atrás, não tô culpando o prefeito de hoje, mas vem 

cada ano, cada Prefeito que vem a estrada está decaindo, então tô entrando com pedido que também seja 

dado uma melhorada nessa estrada, que é onde escoa a maior parte do nosso município é ali e devido à 

estiagem então tá favorecendo muito que possa arrumar essas estradas também, então deixo aqui meu alerta 

também ao secretário de obras que faça esse trabalho se for possível. “Em seguida, passou-se à ORDEM 

DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, Projeto 

de Lei e atestado médico: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 014/2020 DO VEREADOR ILO que seja 
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providenciado alargamento do bueiro existente na estrada da Linha Nova nas proximidades da residência de 

Francisco. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 015/2020 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 

melhorias com cascalhos e alargamento na estrada que sai da sede do Município passando pelo Arroio 

grande, Faxinal até divisa com Município de Arroio do Ratos. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 016/2020 

DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja providenciado reconstrução de ponte na localidade Água 

Fria, próximo a Capela Santa Rita de Cassia. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 017/2020 DO 

VEREADOR DIOGO que seja providenciado limpeza e poda das arvores da praça central, bem como 

recolhimento do lixo que encontra-se na praça. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 018/2020 DO 

VEREADOR ALEX SANDRO que seja providenciado cascalhamento na travessa da Zona dos Menezes 

até o Passo Grande em especial na lomba próximo a residência e das carvoeiras do Senhor Rogério. PEDIDO 

DE PROVIDÊNCIA Nº 019/2020 DOS VEREADORES MATEUS, DIOGO E LUCIANE que seja 

providenciado reconstrução da ponte de acesso a propriedade de Dilamar Jass, onde o mesmo se compromete 

a doar as madeiras, sendo necessário somente a retroescavadeira para colocação das pedras e madeiras para 

a conclusão da obra. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 020/2020 DA VEREADORA LUCIANE que seja 

providenciado reconstrução da ponte que caiu na localidade Alfredo Silveira, próximo aos Peregrinos. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 021/2020 DOS VEREADORES LUCIANE, MATEUS, DIOGO, ILO 

E ALEX SANDRO que seja providenciado conservação e cascalhamento da estrada Linha Nova até o centro 

do Barão em virtude da Linha de ônibus ACV, pois a empresa solicitou os devidos cuidados para manter a 

linha em nosso município. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 020/2020 DO VEREADOR MATEUS que 

informe a situação de todos os Projetos de recursos oriundos de Emendas Parlamentar ou de convênios, 

consulta popular e recurso do pré sal dos últimos dois anos, informando a situação que se encontram e 

previsão de efetivação. PROJETO DE LEI Nº 021/20 Dispõe sobre o desconto em folha de pagamento dos 

servidores ativos, inativos e pensionistas vinculados ao FAPS e dá outras providências.  ATESTADO DE 

AUSÊNCIA DA VEREADORA LUCIANE, justifica sua ausência na Sessão Ordinária do dia onze de 

maio. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, 

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

"Então parabenizar a iniciativa da secretaria da Agricultura, na questão do trator pipa que tá levando água 

com o tanque para os nossos agricultores, sei que não é que vai resolver o problema mas já é uma bela 

atitude, já consegue amenizar o problema de algumas famílias que estão tendo dificuldade até para fazer os 

canteiros de fumo não tem água, vocês tirem uma base e não é um nem dois, são uns quantos mas ressalto 

aqui, deixo frisado e registrado, é importante a questão da contratação do caminhão pipa para água potável, 

a gente tem inúmeras família que estão puxando água 5, 6 km, buscando às vezes no vizinho uma coisa e às 

vezes nem é tão boa para consumo, Vereador Ilo, Vereador Ferrugem e Vereador, nosso Presidente, eu 

tenho certeza que vocês têm conhecimento, eu acho que tá mais que na hora, esse decreto que saiu da 

situação de emergência e ele, digamos assim, ele dá um respaldo grande para o prefeito poder tomar esse 

tipo de atitude, então eu acho que é uma situação que tem que ser feito o mais rápido possível. Também 

parabenizar a vereadora Luciane pela passagem do seu aniversário, parabéns vereadora continue sempre 

essa mulher guerreira, lutadora e tenha bastante êxito no seu novo partido também. Ontem também não 

pude deixar de acompanhar uma live no YouTube do nosso amigo, filho da nossa querida Solange, seguindo 

o exemplo da mãe que é sempre tão solidária e está sempre envolvida em vários eventos, das gurias também 

na questão das máscaras, mas achei muito interessante que quem acompanhou ali pode ver que essa live 

reuniu esse grupo de artista para ajudar outros artistas que estão passando dificuldades, que não eram os 

artistas que trabalham diretamente mas é os graxas, que são aquelas pessoas que auxiliam os músicos, que 

montam equipamento, desmontam, então pelo que eu pude ver ali, perceber, foi em prol disso aí e vi que 

tinha bastante gente acompanhando e deixar registrado o quanto estava bonito e quanto é foi muito louvável 

a participação do nosso, um dos nossos artistas aqui do município, que é nosso amigo Luan, então tá de 

parabéns mais uma vez Solange, a sua família está sempre ajudando de uma forma ou de outra." 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 parabenizar a Luciane pela passagem do seu 
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aniversário, desejar saúde para ti e alegria, uma boa caminhada em um novo partido que você é guerreira 

e muitas vezes a gente vê a falta de Deputados de apoio, que não fazem votos no município e não ajudam 

mas eles não vê que tem que plantar para colher, então sucesso para ti. Também acho que agradecer a Deus 

por essa boa chuva, todo mundo apavorado com barro mas acho que é melhor uma semana duas de barro 

do que continuar na estiagem que a gente estava, a gente sabe que foi pouca, mas já ajudou essa chuva. 

Também quero parabenizar e agradecer o secretário Sérgio, o São Nunca e a todos os operadores que não 

teve hora, não deixaram nenhum caminhoneiro empenhado, houve vários casos de caminhão empenhado e 

eles correram; é uma pena que muitas vezes numa lomba que uma carga ou duas de cascalho resolve o 

problema não é colocado depois tem que colocar uma máquina às vezes, rodar 3, 4 horas para puxar um 

caminhão. Também parabenizar a Solange e a equipe envolvida na confecção das máscaras, acho que 

parabenizar o nosso comércio do município que de alguma forma todos estão calçando o pé, tão 

incentivando, tão ensinando o nosso munícipe a se cuidar, a gente vê hoje dentro da cidade, até no interior, 

acho que certos dias 80% das pessoas tudo de máscara, isso é importante, eu acho que depende do apoio de 

todos para a gente não infectar nosso município. Também voltando um pouquinho às estradas, a gente 

comentando sobre a escala da Linha Amália que tá sendo encascalhada, eu acho que os nossos 

administradores tinham que ter um pulso firme e resolver problemas de cercas em cima da estrada, foi 

encascalhado na Linha Amália um trilho que ficou bom os metros que fizeram, só que um caminhão pequeno 

e um carro é uma dificuldade para cruzar um pelo outro, acho que deveria ver a medida, a largura dessa 

estrada e tomar uma atitude, conversar com os proprietários e tirar a cerca de cima da estrada, não se faz 

mais estradas para caminhão, de repente para carreta, que pode vir que nem o colega Mateus falou, um 

caminhão pesado para trabalhar futuramente nessa rede e não cruza caminhão porque não tem largura na 

estrada, então eu acho que tá na hora de fazer alguma coisa sobre essa questão." Usou a palavra o 

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

faziam presentes. "Também quero deixar os parabéns à administração pela iniciativa de estar levando água 

até os produtores de fumo, a gente enxerga hoje a necessidade de várias pessoas que estão preocupadas em 

fazer seus canteiros e não têm água para colocar nos canteiros, então quero dar os parabéns para a 

administração, é uma excelente iniciativa e na semana passada eu tive lá na casa do Dida Lombardi, ele tá 

buscando água aqui no André, filho dele, deve dar uns 3, 4 km, está vindo com 10 litrões, de carro todo dia 

tem essa luta de buscar água aqui no filho dele porque não tem de onde tirar água para casa dele, não tem 

como fazer um poço mora numa região complicada bastante, sem ser do arroio e o arroio é longe e não tem 

como levar até a residência dele, então busca no filho dele, então deixo aqui minha preocupação, acho que 

é um serviço muito louvável que administração está fazendo e vamos torcer que venha mais chuva, se isso 

continuar daqui a pouco dias, não sabe como é que vai fazer o problema da falta de água. Também conforme 

foi comentado aqui no problema da nossa Delegacia de Polícia Civil, eu também queria deixar aqui minha 

preocupação, tem pessoas que já veio três vezes para registrar uma ocorrência e vai embora porque não 

tem como, a pessoa está ocupada, mandam fazer via internet e nem todas as pessoas tem sinal de internet e 

alguém nem sabe fazer, então eu deixo aqui minha preocupação também; sobre o carro da nossa Polícia 

Civil hoje não vou dizer que não vai interesse, mas tá tendo descaso, bastante reclamação na rua, de pessoas 

que vão fazer uma ocorrência e não são atendidos, então deixo aqui minha preocupação, não sei através do 

prefeito, de quem ou da administração, eu acho que a gente vai ter que tentar uma solução também porque 

eu acho que é muito justo, por A ou por B temos que ter uma pessoa que atende a população." Usou a palavra 

o VEREADOR LUCIANE, Líder do PSD, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Como não estava na Sessão passada eu não pude fazer minha homenagem para o 

Dia das Mães, gostaria de parabenizar todas as mães pelo dia, como foi no domingo e como digo sempre, 

dia das mães é todo dia e a semana passada quando eu não estava me sentindo bem a minha mãe estava 

assistindo pelo Facebook daqui a pouco ela me ligou, o que que aconteceu que tu não estava na Sessão daí 

eu disse que não era nada grave daí a gente vê a preocupação de uma mãe, que é diária, pois os filhos 

podem ser pequeno, não importa a idade, grandes, que a preocupação é igual, então quero deixar um abraço 

para minha mãe em especial, que já tem 82 anos, que também gosta de assistir pelo Face as sessões da 
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câmara e a todas as mães de todo mundo. Também quero agradecer as felicitações pela passagem de meu 

aniversário que foram bastante então agradeço de coração a cada um que lembrou, que deixou um tempinho, 

que se dedicou para escrever alguma coisa, agradeço de coração a todos.” Neste espaço, usou a palavra o 

PRESIDENTE MANOEL RENATO, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. 

"Desejo boas melhoras ao vereador Tiago que hoje está ausente, disse que não estava se sentindo bem, com 

certeza na próxima segunda ele estará com nós. Também parabenizo a vereadora Luciane pelo sua 

passagem do seu aniversário recente, que tenha muitos êxitos na sua caminhada e também desejo sorte com 

o novo partido onde ela comentou que a gente foi em Brasília junto, quando ela estava pelo PSD, onde eu 

saí otimista que o deputado do partido dela lá prometeu ajudar o município mas infelizmente não cumpriu 

nem com meio por cento do que ele falou lá, que é o Danrlei, mas hoje ela está se engajando no PSB, desejo 

boa sorte, tenho certeza que lutadora do jeito que tu é, vai conseguir ajudar o nosso município. Também o 

que vereador Diogo falou da água, eu também acho que é uma preocupação, o prefeito já era de ter 

contratado esse caminhão porque tem muitas pessoas que não tem água e estão buscando água nos vizinhos 

ou até mesmo no arroio, então acho que se fizer um levantamento hoje, acredito eu que não baixa de 300, 

não saberia dizer, mas é de 200 famílias para cima que estão passando por esse problema de água; hoje a 

gente também está com mais um projeto na Casa que seria para contratar dois operadores, não coloquei 

em votação mas já tem os pareceres das comissões, onde as comissões estavam com algumas dúvidas, até 

falaram em fazer um pedido de informação, mas acho que analisaram bem só que a gente não teve horário 

colocado em pauta, a gente tem um Regimento na Câmara que até às 3 horas, se não tiver em pauta das 3 

horas em diante não podemos colocar em votação, mas agradeço por as comissões terem dados os pareceres 

porque da minha parte o projeto vai ser aprovado, acredito eu que com certeza, por unanimidade porque 

hoje a gente está com falta de operador no município, temos máquinas e não temos operadores." Nada mais 

havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão 

Ordinária, dia vinte e cinco de maio de 2020. 

 

 

Sala de Sessões, 18 de maio de 2020. 

 

 

 

MANOEL RENATO DOS SANTOS SILVA               LUCIANE TEIFKE PACHECO           

              Presidente                                                              1° Secretária 


