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

Legislativa, realizou-se a décima quarta 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 13/20, previamente 

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

correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. n° 84/20 encaminhando respostas às 

proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. n° 85/20 encaminhando respostas às proposições 

apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. n° 87/20 encaminhando respostas às proposições apresentadas 

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

PREFEITURA: Of. n° 017/20 encaminhando proposições aprovadas em 18 de maio de 2020; Of. LEG 

nº 027/20 informando aprovação do Projeto de Lei nº 021/20. 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 NERCIO, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. “De imediato então, quero aqui dar uma resposta, 

devido a outra Sessão várias pessoas me perguntaram, me ligaram, porque que eu não estava presente 

na Sessão passada, só quero dizer que eu estava presente sim na Sessão, só não estava na Tribuna por 

não estar me sentindo muito bem, um pouco gripado e não queria estar espirrando ali junto com os 

colegas e devido a nossa resolução nós vereadores podemos estar no Plenário votando do Plenário, 

então eu estava no Plenário assistindo a Sessão e votando do Plenário, então é só para deixar esclarecido 

que eu estava presente na Sessão sim e hoje me sentindo melhor sim estou usando a Tribuna aqui. Então 

só para deixar um lembrete aqui, que amanhã começam as encomendas de semente de milho para nossos 

agricultores, quem quiser fazer a encomenda da semente, a partir de amanhã então está aberta a 

encomenda de semente de milho safra, quem quiser encomendar o híbrido vai estar a R$ 100,80 a saca 

para pagar até o dia 30 do quatro de 2021, quem quiser um milho safrinha a encomenda vai ser do dia 

8 de junho até o dia 12 de junho, a saca vai custar R$ 220,00 para pagar até o dia 9 do onze de 2020; 

só para deixar esse lembrete porque o tempo é curto para quem quer fazer encomenda e normalmente 

das vezes a maioria dos nossos agricultores não ficam sabendo e como a gente passou pelo um período 

complicado este ano, com certeza a maioria dos nossos agricultores vão precisar desse programa troca-

troca, então é um lembrete muito importante esse, então deixo aqui em Tribuna esse lembrete. Também 

agradecer o nosso patrão pela belíssima chuva que veio abençoar nossa agricultura, que a gente, a 

maioria dos nossos agricultores viemos sofrendo pela estiagem, hoje a gente já as colheitas colhemos o 

pouco que podemos, mas a gente vinha sofrendo já com falta de água em nossas propriedades, acredito 

que 80% da nossa população hoje estava sem água em casa, então a gente nessa semana teve a benção 

dessa chuva, semana passada mesmo assistindo a Sessão do Plenário, a gente cobra bastante do nosso 

secretário o cascalhamento das estradas mesmo vi várias colegas cobrando, eu também sou um forte 

cobrador sempre cobrei cascalhamento nas estradas e quero aqui de antemão já parabenizar o trabalho 

que o secretário vem fazendo em nosso município, com sucateamento de máquinas que ele tem, 

enfrentando esse problema que tá, o belíssimo trabalho que ele vem fazendo  perante a Secretaria de 

obras, com problema da estiagem que a gente teve e isso a gente cobra e não vem falar, então eu venho 

aqui agradecer a ele porque com o período de estiagem que a gente teve, 80% dos nossos agricultores 
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precisaram que fosse abrir poços em suas propriedades, então a gente cobrou o cascalhamento dele só 

que a gente não vem aqui dizer o quê que as máquinas estão fazendo e eu vejo até nas redes sociais o 

pessoal cobrando, semana passada deu aquela chuva, na outra semana, 15 dias atrás eu vi nas redes 

sociais o pessoal cobrando, cadê o cascalho das estradas, era visto que no momento que desse uma 

chuva ia dar problema de carro atolado nas estradas, infelizmente não tem, a nossa cama é curta, nosso 

acolchoado é curto, se puxar o acolchoado para tapar a cabeça vai destapar os pés, então a gente é um 

pouco mal agradecido nesta hora, desculpa, a gente não tem como atender a todos neste sentido, então 

o secretário estava com sucateamento de máquinas que a gente tinha, naquele momento era mais 

importante a gente atender a agricultura, nossas máquinas estavam todas atendendo a demanda na 

agricultura e assim mesmo ainda não conseguia atender a todos, teve que ter ajuda até da máquina que 

foi cedida, que veio através de uma indicação do deputado Giovani Cherini, que foi cedida pelo Estado, 

até aquela máquina teve que ajudar na abertura de poços porque as nossas assim com 

estavam  funcionando todas daqui a pouco tinha uma máquina só, então o secretário vendo que faltava 

cascalho, mas nessa hora importante era socorrer a nossa agricultura, então hoje sim ele tá focado no 

cascalho nas estradas e a gente está vendo o belíssimo trabalho que está sendo feito, então eu venho 

aqui sim agradecer a ele e vê o trabalho, enxergar o que que ele estava fazendo, nós não temos com 

nossas estradas todas encascalhadas simplesmente por esse motivo, a gente olha para um lado e não 

olha para o outro então eu tenho que ser honesto e vê a situação que estava acontecendo, então quero 

aqui agradecer o belíssimo trabalho que ele vem fazendo e que não desista porque enfrentar a situação 

com maquinário que a gente tem, sucateado e o trabalho que ele vem fazendo, fazia tempo que a gente 

não via a ser feito o trabalho que hoje está sendo feito em nosso município.” Em COMUNICAÇÕES, 

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. "Quero aqui primeiramente agradecer a presença do contabilista Seixas, Do secretário Danio, 

do Eduardo, do Coordenador Armindo, na audiência pública e agradecer em especial ao pessoal da 

enfermagem, da vigilância em saúde que esteve presente, a Nádia, Andreia e a Sonia que tem 

desempenhado um grande trabalho em nosso município, a gente fica feliz quando a gente olha as redes 

sociais e vê que o único município da região carbonífera que, graças a Deus, até hoje não teve nenhum 

caso é Barão do Triunfo, espero que possamos vencer essa batalha contra essa pandemia sem ter nenhum 

caso, mas nos dá esperança e alegria saber que se vier a ter um caso nós vamos ter profissionais 

qualificados e que gostam de trabalhar, que gostam de exercer suas funções, isso nos deixa motivado a 

encarar essa difícil situação que nosso Brasil tem enfrentado, tomara Deus que continuamos assim. Não 

ia me manifestar no momento de comunicações mas infelizmente tive que me manifestar, devido 

novamente s respostas, colegas vereadores, já vai para o terceiro ano, na metade do terceiro ano, 

desculpe do quarto ano e segue as respostas incompletas, inconclusivas, às vezes até parece que por 

gosto que não respondem as coisas certas; fizemos um pedido, eu e o Tiago lá em fevereiro, se não me 

falha a memória, foi respondido agora finalzinho de maio, sobre o relatório das máquinas que prestaram 

no final de semana e nos feriados e respondem que houveram um, dois, três, quatro, cinco, oito trabalhos 

de máquina nesses dias, nesse tempo em final de semana e feriado, isso aqui das duas uma, ou a 

prefeitura está  mentindo ou está omitindo informações da Câmara por que é sabido que teve muito mais 

trabalhos realizados e é um direito nosso, a gente não julga, não acho errado trabalhar  em final de 

semana se for dentro da legalidade, acho que a prefeitura tem condições de estar bancando um trabalho 

no final de semana tem que fazer, mas o que é errado é omitir informação e isso é imensamente errado, 

deixo aqui meu repúdio a essa ação, essa falta de consideração com essa Casa respondendo assim e vou 

pedir que seja reiterado este pedido. Também fiz juntamente com o vereador Ilo, um pedido informação 

quanto aos leilões e pede para informar qual o período, de qual leilão solicitado e fica evidente que nós 

estamos fazendo um pedido sobre os leilões que eles fizeram, não quero saber um leilão que o Luiz Raul 

fez em 95, eu quero saber um leilão que foi feito nessa gestão, é a coisa mais óbvia; deixo aqui pedido 

também que seja reiterado. Também um pedido de informação aqui foi informado um oficio do secretário 
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da Assistência Social só que a gente sabe que foi feita a entrega de cestas básicas com a merenda escolar, 

acho que foi, que é importante isso; também peço a reiteração que coloquem como é que foram feitas 

essas entregas e por último aqui também um pedido informação sobre as emendas parlamentares, 

consulta popular e recursos do pré-sal, só foi informado de uma portaria que alterou os prazos das 

emendas parlamentares, mas  não foi isso que eu perguntei, eu quero saber as emendas que existem, qual 

passo cada uma está, as consultas populares, o passo que cada uma está e os recursos do pré-sal que no 

ano passado nosso município foi contemplado, se não me falha a memória, com mais de R$ 

800.000,00  ou R$ 400.000,00, no que foi gasto este dinheiro, já faz meio ano que entrou o dinheiro e a 

gente não sabe no que foi, se foi gasto, se não foi gasto ou vai ser gasto mais para frente, então reitero 

também este pedido de informação e deixo aqui o pedido que seja dada atenção a essas respostas a essa 

Casa, a gente vê o momento tão difícil, tão chato que nosso país está vivendo na questão do nível 

nacional, onde o presidente briga com o congresso, congresso briga com o presidente, para que isso, é 

só  cada um fazer a sua parte, fazer certinho que as coisas andam bem, a gente aqui é uma casa que nos 

três anos que estou aqui, três anos e meio, sempre quis trabalhar certinho porque que a prefeitura não 

tem uma boa vontade de prestar esclarecimentos para essa Casa?" Em seguida, passou-se à ORDEM 

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

Projeto de Lei: INDICAÇÃO Nº 034/2020 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que seja 

estudada alguma forma de auxilio e incentivo ao comercio local nesse período de dificuldade em virtude 

da seca e da pandemia de Coronavírus. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 021/2020 DO VEREADOR 

MATEUS que informe a situação relativa ao pagamento do piso nacional do magistério, se será 

encaminhado, qual o menor vencimento de professor atualmente e se será encaminhado Projeto para a 

Câmara referente a esse assunto.  Justificativa: O Vereador sabe da dificuldade atual que o Brasil está 

enfrentando, porém causa preocupação o fato de que não está sendo cumprida a Legislação Federal que 

obriga esse pagamento podendo gerar um impasse futuro para o município. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 022/2020 DO VEREADOR TIAGO que informe a situação da Emenda 

Parlamentar n° 20980002 do Deputado Afonso Hamm, Empenho n° 2019NE800702, SICONV n° 

06523/2019, Convênio n° 888641/2019, Processo n° 21000.049064/2019-05 no Valor de R$ 100,000,00, 

informando se o valor da Emenda já encontra-se nos cofres da Prefeitura e se já há previsão para licitação 

pra compra dos equipamentos que serão adquiridos com o valor dessa Emenda. REQUERIMENTO Nº 

002 DO VEREADOR MATEUS, requer que seja agendada reunião da Câmara juntamente com o 

representante da Polícia Civil e o Presidente do CONSEPRO respeitando as questões sanitária devido a 

pandemia para tratar sobre o atendimento aos munícipes na Delegacia.  PROJETO DE LEI Nº 022/20 

Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente 2 (dois) Operadores de máquinas para atender 

excepcional interesse público pelo prazo que especifica e dá outras providências. Após, passou-se ao 

espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR NERCIO, Líder do PTB, 

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

ter podido participar, hoje à tarde, das audiências públicas, não pude chegar a tempo mas agradeço aos 

colegas vereadores que puderam participar; também quero aqui deixar o meu pesar à família da Marina 

Ambos pela perda, veio a falecer essa semana, até é minha tia, então deixar o pesar á eles onde que veio 

a falecer essa semana com seus 84 anos, já é uma idade, mas sempre é um choque para a família. 

Também da mesma forma deixar o pesar à família do seu Olmiro Barbieri que também veio enlutar sua 

família, ele vinha lutando acho que com problema de câncer, era um cara novo, trabalhador, lutador, 

mas veio também enlutar sua família, então deixo meus sentimentos à família também." Usou a palavra 

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

que se faziam presentes. "Neste espaço, como os colega disseram, desejar os pêsames à família do Senhor 

Olmiro Barbieri, um empreendedor, cara para frente que infelizmente depois de uma luta contra o câncer 

infelizmente veio a falecer anteontem, deixo meus pêsames à família. Agradecer a todos que nos 

acompanham nas redes sociais e uma boa noite a todos." Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder 

do PSDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Como 
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falei na fala anterior do projeto, eu acho que tem que ser continuado a priorizar os poços de água, eu 

até me surpreendi hoje mesmo recebi três ligações de famílias que mesmo depois da chuva continuam 

sem água, onde eu encaminhei a demanda para o secretário e da mesma forma pedi para que viesse até 

a prefeitura para protocolar a situação e aguardar, mas tem que continuar esse trabalho, principalmente 

nos poços de água e ressalto mais uma vez a questão que o prefeito dê uma olhada na contratação do 

carro pipa, que mesmo com as boas chuvas que vieram não vai ser suficiente pelas previsões que a gente 

tem para normalizar as águas, infelizmente. Também quando a gente tem que criticar aqui a gente critica 

quando tem que agradecer a gente agradece mesmo apesar de alguns atoleiros, alguns bairros que deu 

na estrada que a gente sabe que mesmo às vezes querendo fazer a Prefeitura não consegue fazer de um 

todo, se vai para um lugar, vai para uma região a outra fica descoberta e vice-versa e geralmente a 

prioridade é patrolar as vezes não sobra tempo para botar os cascalhos ou quando sobra prioriza uma 

região e a outra fica, mas eu queria agradecer aqui os operadores que quinta-feira de noite mesmo 

batendo água se dispuseram a ir lá puxar uns caminhãozinho que tinha atolado, acho que não era bem 

10 que estavam trancados ali no trajeto entre o Arroio Grande e ponte de ferro, alguns daqui, outros de 

fora e não deixando esse pessoal empenhado, eu não vou aqui citar nomes mas quem teve lá sabe que a 

situação não era barbada e com aquele tempo ali olha o cara não pode ser muito assustado para 

enfrentar um temporal que nem estava aquele dia e até um deles, nosso colega, não sei se por sorte ou 

para o azar, mas já é a segunda vez que me desempenha então eu não poderia deixar de agradecer aqui 

também ele entre os outros que se dispuseram a ir, que a gente sabe que é obrigação mesmo do 

funcionário é no horário normal, essas coisinhas fora do horário é pela boa intenção e para não deixar 

ninguém empenhado então queria aqui agradecer então essa força que deram ali para os caminhoneiros 

ali na nesse dia. Também deixar aqui meus parabéns para a população e também para todo o pessoal 

que trabalha na saúde do nosso município, que como foi falado pelo vereador Mateus ainda antes, nós 

ainda temos escapando, nosso município felizmente é da região carbonífera o único que ainda não 

apresentou nenhum caso, tomara que continue assim, a gente sabe que é um trabalho muito bem 

organizado pelo pessoal da saúde, a nossa população também está de parabéns, o comércio também está 

de parabéns, todo mundo na medida do possível seguindo as regras e colaborando para que, se Deus 

quiser, a gente passe o mais ileso possível desse mal que está nos afligindo que é esse vírus."  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 os sentimentos de pesares à 

família Barbieri, uma grande perca, uma família unida, agricultores, colegas transportadores, uma 

grande perca do nosso amigo Olmiro onde ele lutou contra um câncer e a tempo estava administrando 

um tambo de leite, então também agradecer os colegas que eu pedi para a Dalvana um oficio de pesar 

que eles assinaram para passar para a família. Quero também parabenizar a equipe da Secretaria de 

obras pelo início do encascalhamento que a gente sabe que isso é só o início, esse pouquinho que foi 

feito já ajuda, já temos uma estrada para sairmos com carga, que a gente sabe que isso tem que 

continuar, agora para contratação de operadores tomara que seja feito um processo seletivo que ache 

uns operadores que se acerte para trabalhar. Também parabenizar o início do serviço que o Garigan 

começou, carregando água para os canteiros dos agricultores, que a gente sabe que a nossa cultura do 

fumo não pode parar, muitos aproveitaram essa chuva para encher seus canteiros mas como falou o 

colega Diogo essa chuva é pouco para criar água, muitos vão continuar sem água porque a gente não 

tem tido mais os invernos chuvosos que juntavam água. Também quero parabenizar novamente a equipe 

da saúde pelo belo trabalho e pela gente estar, graças a Deus, sem nenhum caso no nosso município, 

esperamos que continue todos esses cuidados dos comerciantes e das pessoas que estão se prevenindo." 

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 belíssima chuva 

que tivemos, quase 140 milímetros, uma chuva muito boa e abençoada que fazia tempo, então deixo aqui 

meu agradecimento em nome das pessoas. Também deixo meus pesares ao colega e amigo vereador 

Alemão pela perca da sua tia, eu infelizmente não fiquei sabendo, quando fiquei sabendo já tinham 
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sepultado, então deixo meus pesares à família do Alemão, bem tanto para a família Barbieri pela perca 

do nosso amigo também. Referente ao pedido de informação que eu e o vereador Mateus fizemos, a gente 

olha aqui e vê um absurdo e as faltas de boa vontade, nós soubemos que foram concluídos dois leilões 

em nosso município aí pedi para indicar qual o leilão que foi feito, parece que até pegam de brincadeira 

e aí quando os vereadores fazem alguma crítica, de uma forma ou de outra, vão dizer que estão 

criticando, mas é um direito que nós temos, estão se fazendo que entenderam mal nosso pedido, só foram 

feitos dois leilões, a não ser que foi feito algum outro e a gente não está sabendo, mas pelo que eu sei 

foram feitos dois leilões, então também deixo o meu pedido para reiterar o pedido novamente, para que 

possamos ficar sabendo os valores do leilão e onde foi investido os valores foi adquirido." Neste espaço, 

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

na abertura da Sessão. "Eu também gostaria de agradecer o secretário Danio pelo esclarecimento que 

nos passou, do primeiro quadrimestre, onde pelo que a gente vê que está acontecendo na saúde, está 

andando conforme eu acho que a medida do possível bem, o que nos passou de gastos, de custos, do 

orçamento acho que está acessível também, onde está 30% onde já teve próximo de 40 e parece para 

mim que não era bom que nem está hoje, então parabenizo o secretário, ao executivo onde a gente 

participando dessas audiências públicas, hoje foi transmitida online, muitas pessoas vão ver, que são 

muitas consultas, muitas pessoas transportadas para Porto Alegre por isso que a gente tem um gasto 

grande na saúde, mas parabenizo o secretário pelo trabalho que vem conduzindo ao nosso município. 

Também parabenizar o pessoal da enfermagem, agradeço a enfermeira Nádia por vir nos esclarecer 

também algumas medidas que foram tomadas a respeito do covid-19 onde a gente, graças a Deus, não 

tem nenhum caso no município onde eu tô otimista achando que nem vai chegar porque hoje o pessoal 

está de parabéns todo mundo está se cuidando, eu acho que está mais difícil de chegar do que no início, 

eu acho não, tenho certeza e se Deus quiser a gente não vai ter nenhum caso no município. Também ao 

secretário de administração Eduardo onde veio representando o executivo também com alguns 

esclarecimentos e o contador José Carlos Seixas também aonde sempre nos vem passar os diversos 

números que sempre a gente tem que pedir para ele traduzir em poucas palavras só o resultado mesmo, 

que são muito números só contador mesmo para decifrar, mas a gente sabe que hoje tá o município, 

graças a Deus, está bem a gente está otimista, não sei até quando mas, se Deus quiser, vamos continuar 

com o orçamento tranquilo. Também deixo meus votos de pesar à família Ambos pela tia do vereador 

Nércio, deixo meus sentimentos a todos familiares e também aos familiares do Olmiro Barbieri, pessoa 

trabalhadora, até colocou um tambo no nosso município onde era um dos que estavam funcionando, 

realmente estava, mas por causa de problemas de saúde ele teve que parar e hoje deixou um enorme 

investimento, mas a gente sabe que é o caminho é esse e a gente não consegue mudar o que Deus 

determina, então só deixo meus sentimentos a toda a família. Também não tem como não agradecer a 

Deus pela chuva onde lá na minha casa tinha umas sangas que tinham secado já fazia uns 3 ou 4 meses 

que eu nunca tinha visto, tô com 46 anos e nunca tinha visto secar e nessa estiagem secou, agora criou 

vida de novo, é muito bom a gente chegar e ver aquela sanga escorrendo água normal, mas claro que 

algumas pessoas ainda estão com problema de água. Também parabenizar os aniversariantes, todos do 

mês, da semana especialmente a minha esposa." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a 

presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia primeiro de junho de 2020. 

 

 

Sala de Sessões, 25 de maio de 2020. 
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