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Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas, no Plenário da Casa 

Legislativa, realizou-se a décima quinta 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 e 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 14/20, 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° 019/20 encaminhando proposições aprovadas em 25 de maio de 2020; Of. LEG 

nº 028/20 informando aprovação do Projeto de Lei nº 022/20. 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, não houve vereador inscrito. Em COMUNICAÇÕES, os 

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

VEREADOR TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Primeiramente quero agradecer o presidente do Consepro, Paulo, funcionário da Polícia 

Civil que esteve aqui na reunião hoje às quatro da tarde, solicitado pelo vereador Mateus, a Solange 

também que faz parte do Consepro, do grande empenho que estão tentando para conseguir um 

estagiário para ajudar nos trabalhos da Polícia Civil, tomara que o prefeito olhe com bons olhos essa 

causa, que precisa de uma contrapartida da prefeitura para colocar um estagiário, fazer um convênio 

junto a secretaria do Estado. Também hoje pela manhã eu e o vereador Mateus tivemos oficializando 

uma entrega de uma emenda parlamentar do deputado Pedro Westphalen no valor de R$ 50.000,00 

junto ao prefeito Elomar, recursos que vem direto para secretaria da saúde do município para ajudar 

no combate ao covid 19 e demais complicações que vem para essa pandemia e também para 

medicamentos e demais quesitos para área da Saúde, agradeço ao Breno, acho que é bem Breno de 

Cerro Grande que é um intermediário do Pedro Westphalen e o empenho dele por esse município, está 

de bom grado." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e 

aprovadas por unanimidade as seguintes proposições e Projeto de Resolução: INDICAÇÃO Nº 

035/2020 DO VEREADOR RODRIGO que seja estudada a possibilidade de disponibilizar acesso à 

internet sem fio gratuita dentro do quadro urbano do município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

022/2020 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que seja providenciado rebaixamento da lomba 

da cabana na região da Certaja e demais melhorias para que seja facilitado o trânsito de carretas 

carregadas nesse sentido. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 023/2020 DOS VEREADORES 

MATEUS E TIAGO que seja providenciado a colocação de placa identificando sentido obrigatório 

para caminhões carregados pela Linha Nova, junto as placas de identificação próxima a residência do 

Pouca sombra. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 024/2020 DO VEREADOR MATEUS que seja 

providenciado a colocação de uma lâmpada voltada para a nova placa de boas-vindas instalada na 

entrada da cidade. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 004/20 – Altera artigos e prorroga a Vigência e 

da Resolução n° 03/2020 que estabelece, no âmbito da Câmara Municipal de Barão do Triunfo/RS, 

novos procedimentos preventivos ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID19) 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. "Queria me desculpar com os espectadores do Facebook por ter me atrasado 
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um pouco na Sessão, mas eu recebi uma ligação por vídeo conferência que não podia deixar de atender, 

o Deputado Marcelo Moraes estava fazendo uma reunião por vídeo conferência com o pessoal do PTB 

e seria um desleixo da minha parte não atender ele por representação que ele tem dentro do município, 

ali para a gente tratar das emendas e me atrasei um pouco mas na hora da votação estava aqui então, 

deixar um abraço ao deputado por estar sempre se lembrando de nós baronenses aqui e então por esse 

motivo me atrasei um pouco, estava em reunião com vídeo conferência com o deputado. A respeito da 

resolução que a gente estava votando ali, que ninguém explicou, então a partir da próxima sessão a 

gente vai estar com a Câmara aberta ao público, claro com pessoal reduzido, com 20% da capacidade, 

em torno de 10 pessoas a gente vai poder atender aqui, então a princípio vai ser por ordem de chegada, 

a gente vai ter que pedir a compreensão da população, as primeiras 10 pessoas que chegar então vai 

ter o seu espaço para assistir à Sessão, várias pessoas perguntam para a gente quando que a Câmara 

vai ser vai ser aberta ao público então na próxima Sessão o secretário de esporte que é um que está 

sempre perguntando e várias pessoas perguntam, então até 10 ou 11 pessoas a gente vai poder, na 

próxima Sessão, estar recebendo aqui para nós vereadores é um prazer receber todo o município aqui, 

mas em princípio a gente tem que manter a lei do distanciamento e a nossa Casa hoje que nos comporta 

é esse público, pedimos a compreensão de todos e serão todos bem-vindos"  Usou a palavra o 

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

que se faziam presentes. “Quero assim como o vereador Tiago comentou questão da emenda do 

deputado Pedro Westphalen, a gente esteve entregando o ofício que a equipe do deputado mandou, 

agradecer o deputado pela colaboração com o município. Também quero agradecer o Caio da Polícia 

Civil, o prefeito, a vice e o Paulo Briddi que estiveram aqui na reunião para tratar sobre a questão do 

atendimento da Polícia Civil, acho que é importante essas reuniões para nós buscar alguma melhoria, 

às vezes alguma coisa simples, uma ação simples pode resultar um benefício para todos nós e como a 

gente tem, como foi falado aquela vez, a polícia civil normalmente o pessoal procura já por causa que 

está com problema e acho que com pequenas mudanças já consegue oferecer um trabalho melhor para 

os nossos munícipes, também aproveitamos que chamamos o prefeito, questão da carteira de 

identidade, da confecção, esclarecemos algumas dúvidas, a gente sabe a dificuldade de pessoal na 

prefeitura, do pessoal efetivo, mas deixo aqui o pedido para que o Executivo tome bastante atenção 

nessa parte, da questão da carteira de identidade a gente, muitas vezes foi falado até na questão de 

carteira de trabalho aqui, a gente não conseguiu avançar nem nessa parte mas deixo o pedido que 

olhem com bastante atenção para esse documento porque a gente sabe que muitas pessoas têm 

procurado pela questão do auxílio emergencial e precisam identidade e não tem e chega esse momento 

de pandemia, tudo fechado, fica bem complicado." Usou a palavra o VEREADOR ALEX SANDRO, 

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

“Quero aqui agradecer também a presença do prefeito, da vice, do presidente do Consepro, o Paulo, 

do responsável da Polícia Civil, Caio, a importância da reunião porque hoje ele precisa de um 

estagiário, alguém para ajudar no atendimento já que a nossa segurança no município continua de 

parabéns, a Brigada, a civil, eu acho que um apoio de um estagiário para o atendimento para os nossos 

munícipes seria muito importante. Quero também parabenizar nosso colega Rodrigo pela passagem de 

seu aniversário, desejar saúde, felicidade e tudo de bom para ti, dinheiro tu sabe que tu corre e busca." 

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

fazia presente na abertura da Sessão. “Gostaria de falar um pouco de falar um pouco da reunião, onde 

se teve presente o presidente Paulo, Consepro, eu acho que é um representante da Civil, ele não é 

delegado mas hoje assume a delegacia, onde a gente discutiu bastante, eu não acho que mais de hora 

ou uma hora, onde a gente tomou mais a decisão que tem que ter um estagiário na delegacia para 

ajudar nos trabalhos ali, mas o prefeito nos colocou que hoje está sendo apontado pelo tribunal de 

conta essas funções de estagiários onde seria o serviço do Estado, exemplo a delegacia é serviço do 

Estado, então tem eu acho que uma brecha que o Estado solicite um estagiário, dessa forma eu acredito 

que vai ser colocado para que seja melhor atendido o pessoal, que nem o vereador Sandro falou, a 
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gente está de parabéns sim com a militar e com a Civil onde tivemos perto de perder a delegacia no 

município, onde executivo e câmara de vereadores batalhou bastante e hoje graças a Deus temos, 

imagine se cada ocorrência que tivesse que fazer tivesse que ir em charqueadas ou Guaíba, mas tenho 

certeza que trabalhando junto a gente vai conseguir dar uma melhoria no atendimento para o nosso 

pessoal baronense. Também gostaria de parabenizar o Executivo por mais uma aquisição de uma van 

que chegou no nosso município, a princípio para fazer o transporte para saúde para São Jerônimo, 

onde a gente fica muito contente  de estar vendo chegar mais um veículo no valor de R$ 200.000,00 que 

a prefeitura tem conseguindo adquirir, sei que os nossos munícipes merecem e graças a Deus está sendo 

conseguido bastante veículos novos, então deixo ao secretário da saúde, meus parabéns e a todos 

envolvidos em mais essa aquisição.  Também da nossa resolução que está com as mudanças, agora na 

próxima Sessão a gente já pode receber público, vereador Nercio comentou já, são 10, é para 14 mas 

a gente já temos quatro pessoas na Câmara que estão sempre junto então vai ser mais 10 ou 11 que se 

quiserem nos assistir, pessoalmente vai ser muito gratificante já na próxima Sessão e também agradeço 

a todas as pessoas que estão nos assistindo online, é muito importante para gente e para as pessoas 

ficarem sabendo do que está acontecendo no município." Nada mais havendo a tratar determinou 

encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia oito de junho de 

2020. 

 

 

Sala de Sessões, 01 de junho de 2020. 
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