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

Legislativa, realizou-se a décima nona 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, Luciane Teifke Pacheco, 

Mateus de Lima Romeira, Tiago Pacheco Govoni, Ilo Wildfaier Lombardi. Havendo “quórum”, o 

Presidente Manoel Renato, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. A ATA 18/20, 

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

leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. n° 113/2020 encaminhando 

respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. n° 114/2020 encaminhando 

respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. n° 115/2020 encaminhando 

respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. n° 116/2020 encaminhando 

respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. n° 117/2020 encaminhando 

respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não 

houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 027/20 encaminhando proposições aprovadas em 22 

de junho 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 

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

"Queria então só me desculpar por não ter me feito presente aí na última Sessão, mas como já todos 

sabem que nesta Casa a gente tem uma resolução que quando a gente não se sente bem a gente pode se 

afastar até por proteger as pessoas, que aqui a gente trabalha perto dos outros então eu tenho problema 

de rinite, uma situação meio complicada as vezes a gente não tem, com tosse e bastante espirros então 

por via das dúvidas achei melhor não me fazer presente na Sessão então peço desculpa aqui por não 

ter me feito presente, mas por via das dúvidas achei melhor não comparecer até porque a gente não 

tinha muitos assuntos importantes naquele dia aí falando com o nosso assessor ele achou melhor eu 

não me fazer presente, então deixo aqui minhas desculpas. Hoje chegando aqui nesta Casa me deparei 

aí com uma notícia, de certa forma me deixou feliz pela pessoa que eu conheço, me deixou um pouco 

apreensivo, mas me deixou bastante feliz pelo profissional que é e pela situação que ele se encontra, eu 

sei que é uma pessoa merecido, desejo a ele bastante êxito em sua carreira, parabenizo pelo profissional 

que é, que é a pessoa do sargento Pacheco que veio aqui nos comunicar de seu afastamento aqui da 

Brigada, do comando da Brigada, veio aqui então agradecer a parceria que ele teve aqui nesta Casa, 

junto essa Casa com todos os vereadores, pelo trabalho que ele fez aqui no município, então ele veio 

hoje aqui nos comunicar que sexta-feira está nos deixando, de certa forma não vai deixar de ser 

baronense, vai seguir morando em nosso município, mas foi convidado a trabalhar no 28º Batalhão 

então ele vai sim seguir representando ainda o nosso município mas vai trabalhar dentro do quartel lá, 

mas me deixou faceiro de certa forma porque ele vai seguir olhando por nosso município ainda, 

cuidando dos nossos interesses aqui de certa forma então quero agradecer a ele pelo belíssimo trabalho 

feito por ele em nosso município aqui desde 2010, veio aqui trabalhar em nosso município pela 

confiança que ele adquiriu aqui em nosso município com a nossa população desde a população quanto 

ao trabalho prestado por ele perante o Proerd que ele fez um belíssimo trabalho com os nossos alunos 

na escola, hoje tu chega numa escola tu vê os alunos desde o aluno de 7, 8 anos até os adolescentes, tu 

fala no sargento Pacheco não tem quem não conheça ele, enxerga uma criança, enxerga na rua lá, o 

Pacheco que deu aula, então isso ele deixou um legado aqui dentro do nosso município que jamais vai 
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ser esquecido, então eu quero aqui agradecer a ele pelo serviço prestado aqui e desejo tudo de bom na 

carreira dele, então o serviço que ele prestou aqui com certeza ele vai ter bastante sucesso, quem tem 

a perder hoje é nós por tá perdendo um profissional aqui, um homem a menos a trabalhar mas como 

ele nos diz ali, com certeza ele não vai esquecer do nosso município quem puder fazer por nós lá ele 

vai estar fazendo porque a respeito de viaturas tudo,  é ele que vai estar no comando então isso me 

deixou bastante tranquilo; também sei que a nossa equipe vai seguir aqui comandada pelo sargento 

Fortes, então a gente sabe que não vai mudar muito, vamos perder um homem aqui, mas a qualidade 

do serviço vai seguir igual porque aqui vamos seguir com o Abreu, com o Gulart, com o Seixas então 

no comando do Fortes, então aqui nós só temos a agradecer ao sargento pelo serviço prestado e acho 

que, nós conversando ali, esta Casa, acho que é mais do que justo que a gente, a gente está passando 

por uma epidemia, mas nós vamos ter que fazer uma moção de reconhecimento pelo trabalho prestado 

por ele neste município, acho que é mais doo que justo nos fazer esta homenagem a ele, então deixo 

aqui meus agradecimentos em nome de toda a população a este profissional que veio aqui nos prestar 

este tão belo serviço, um exemplo de profissional que passou por nosso município e hoje é morador de 

nosso município ainda. Também quero aqui agradecer à CMPC por uma doação que fez ao nosso 

município hoje, doação de 5000 máscara aí a onde vieram trazer em nosso município aí, que vem trazer 

uma grande economia dentro no nosso município, para os profissionais e também para aquelas pessoas 

carentes que precisam, então hoje recebemos uma doação de 5.000 máscaras, não posso deixar de 

agradecer aí; e esse problema de epidemia é uma situação que nos preocupa bastante, da covid, a 

semana passada tivemos o primeiro infectado testado com a covid dentro do nosso município a onde 

que deu bastante polêmica até nas redes sociais aí, pessoas das vezes, eu sei lá, uns usam para o mal, 

eu até acho que uns entendem de uma forma, outros de outra, eu prefiro não me manifestar, na rua sai 

conversas de várias formas eu acho que das vezes as pessoas não olham o mal que causam nessa 

situação, por não citar nomes e não ver que estão daqui a pouco causando mal as pessoas porque ali 

envolve o nome de famílias e isso é complicado, essa situação é complicada, essa pessoa que se infectou 

a gente sabe que não foi dentro município que se infectou por ela estar hospitalizada já fazia quase 50 

dias, infelizmente se contaminou dentro do hospital e aí as pessoas ficam usando em redes sociais, um 

cutuca dali e outro de lá, outro de cá e ali vai aquela conversa então é complicado a gente vê a situação, 

tu começa a analisar ali, esquece do bem maior, parece que não é uma vida que está em jogo ali e as 

pessoas esquecem do que está acontecendo, esquecem do trabalho das pessoas, isso entristece a gente 

das vezes, esquecem do conteúdo, do que está acontecendo, uma situação tão complicada que a gente 

está passando, período tão complicado e param das vezes analisando situações ali, eu acho que o nosso 

município, nossos profissionais aí da Saúde estão prestando belíssimo do trabalho que eu acredito que 

se não fosse as precauções que a gente está tomando, nossos profissionais, a gente acho que já estaria 

bem mais complicada a situação aí e o trabalho que eles estão precavendo aí eu acho que nós, graças 

a Deus, estamos bem pode se dizer, estamos conseguindo se manter livre desse vírus, esse caso veio 

acontecer, envolveu nome de família aí, eu vi a discussão que deu nas redes sociais, não me manifestei 

porque eu não me manifesto em rede social, eu acho que ali envolve política no meio daquilo, 

infelizmente eu acho que envolve política ali e esquecem então das famílias e do conteúdo que é a pessoa 

que está sofrendo ali nessa situação, respeito a opinião de todo mundo, mas eu tenho a minha e me 

entristece ver aquele tipo de assunto ali, o que que tá envolvendo ele que não é o interesse que a gente 

tem que se preocupar, porque a gente esta semana como todos sabem, esse mês é o mês mais importante 

que a gente tem que se cuidar, peço para todos que se cuidem gente, é o mês mais complicado para nós 

é este mês, a nossa situação é complicada, como a gente sabe os jovens daqui a pouco pode não 

acontecer nada mas quem não tem um idoso em casa, quem não tem uma pessoa com problema de 

saúde, a gente não sabe de que forma este vírus vai reagir em cada organismo, então a situação é 

complicada, tem pessoas que não entendem e não aceitam, eu aceito a opinião de cada um, respeito a 

opinião de cada um, mas a gente tem que se cuidar, quem precisa sair de casa, saia, mas quem não 

precisa, não saia, o nosso Governador infelizmente está tomando um rumo que eu não sei onde a gente 
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vai chegar, os nossos empresários vão quebrar de um jeito que eu não sei o que vai ser do nosso país e 

do nosso Estado, a nossa situação está se parando que eu não sei como vai ser, é preocupante a situação 

que nós estamos passando, eu estou com quase cinquenta anos e nunca pensei em passar por um 

momento destes, mas é complicada esta situação, tomara a gente sair todos com saúde e que o nosso 

país e nosso Estado consigam reverter essa situação.” Usou a Tribuna o VEREADOR TIAGO, saudou 

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

também, como o Vereador Nercio falou, agradeço o trabalho do Sargento Pacheco aqui no Barão, já 

faz uma boa data que ele está aqui e conseguiu resgatar a confiança da comunidade em apoio a Brigada 

Militar, também muito apoiou os alunos e jovens dando aula no Proerd e mostra hoje que o nosso 

município é um dos mais tranquilos de se viver, a questão de assalto e de pequenos roubos foi diminuído 

bastante graças ao empenho e trabalho da Brigada Militar aqui de Barão do Triunfo comandada por 

ele, então deixo meus parabéns a ele, que siga aí na sua nova empreitada com muito êxito e muito 

esforço, ele é uma pessoa bem capaz do que ele faz. Também deixo aqui o agradecimento às 

respostas  que vieram, já tinha umas quase atrasadas, fiz um pedido de informação a respeito da emenda 

parlamentar do deputado Afonso Hamm que até então não tinha, um deputado onde eu apoiei e tinha 

uma parceria com a prefeitura para comprar ferramentas e até então mais de ano não se dava uma 

resposta até que fiz um pedido protocolado aqui na Câmara, então veio a resposta que já foi licitado, 

que só tá aguardando o Ministério fazer o pagamento, já foi empenhado pelo Deputado o valor de R$ 

100.000,00 então vamos aguardar aí que seja paga para que possam vir essas ferramentas e serem 

entregues às associações. Também parece que agora estão dando um jeito nas lâmpadas que estavam 

queimadas, na semana passada vi que tinha uma camioneta trocando as lâmpadas em alguns postes no 

interior, então acho que mais que na hora do executivo dar uma reformada nessa parte da iluminação 

pública no nosso município. Agradeço também a presença do secretário, Giovanni Garigan é um dos 

que vêm sempre nos acompanhando, assim que foi liberado nosso Plenário, vem assistir, vem trocar 

ideia com os vereadores, isso é muito importante, leva o meu abraço e que mais secretários fizessem 

assim, de repente os outros segue o exemplo do prefeito, nunca botar os pés numa Sessão, acho que 

isso não é digno de uma pessoa que fala em diálogo." Usou a Tribuna o VEREADOR MATEUS, 

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

falado pelo vereador Nercio, a questão da preocupação com corona,  temos que ter muita preocupação 

sim porque a gente vê que agora os casos estão aumentando na região a gente vê com preocupação 

pelas redes sociais que Camaquã já passa de 100 casos, Charqueadas passa de 100 casos, região toda 

tem tido bastante essa situação e cabe a nós, cada um de nós, ter os cuidados necessários, usar máscara, 

evitar dentro do possível sair, no começo a palavra que se usava era fique em casa, hoje a gente já vê 

que vai ser uma coisa prolongada a gente tem que usar o se puder fique em casa e isso quer dizer evitar 

de tá saindo, claro algumas classes e áreas estão sendo prejudicadas mais que outras, não por culpa 

de governos, mas por culpa da natureza de suas atividades, pessoal que trabalha com festa, com 

esporte, estas áreas infelizmente estão sendo bem prejudicadas. Também me entristece essa notícia da 

saída do Pacheco, para mim é um baita profissional, foi o divisor de águas na Polícia Militar aqui de 

nossa cidade mas o Pacheco é um amigo pessoal meu é para gente sempre desejar o melhor para os 

amigos e com certeza essa promoção é o melhor para ele, a gente que acompanha a trajetória dele, 

sabe que ele tem um futuro muito grande junto à Corporação que ele tanto se desempenha para honrar, 

então desejo boa sorte a ele nessa nova função, acho muito justo essa homenagem que estamos para 

botar aqui nessa Casa. O vereador Tiago que me precedeu falou da questão das lâmpadas, hoje na 

última Sessão comentei sobre as lâmpadas e até o secretário Eduardo, vulgo São Nunca me comentou 

um dia depois da Sessão sobre como está funcionando as lâmpadas e acho que é interessante, até a 

gente comentar aqui na Tribuna diante da repercussão que tem nas redes sociais nossas falas aqui, 

agora mudou o jeito de fazer a solicitação do conserto, hoje mesmo estava fazendo uma solicitação, 

bem na frente da minha casa estava queimada, coincidentemente logo depois o vereador Angulista logo 

depois também fez um pedido e para a população saber, quando chega na prefeitura é logo na moça 
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que fica na recepção ali, ela tem um protocolo, uma folha, a gente preenche, coloca o número do poste 

e é encaminhada para conserto, é muito importante isso, saber o número do poste para fazer essa 

manutenção, espero que dê certo, espero que sejam consertadas essas lâmpadas, aqui no centro mesmo 

tem bastante e no interior a gente está sabendo de bastante pontos que também tem causado 

reclamação. Fazer algumas reiterações também, pedido de informação que fiz, um deles é sobre as 

questões de horas extras, veio um relatório com valores totais de hora extra por secretaria, evidente 

que quando a gente faz um pedido de relação de horas extras, a gente faz um pedido nominal, 

infelizmente a gente está passando chegando o final do quarto ano, a gente às vezes tem que está 

aprendendo que infelizmente tem que botar esmiuçado o que a gente quer porque a prefeitura, às vezes 

usa de qualquer brecha num pedido de informação para não informar o que está pedindo, se fizemos 

um pedido de informação sobre horas extras a gente quer saber nominal, não quero, não adianta eu 

saber o global, então reitero o pedido, que seja feita nominalmente. Também uma questão que pode, 

algumas pessoas podem não concordar com o momento e até a própria classe sabe que o momento é 

difícil, mas o que eu não concordo é a falta de transparência quando acontece e a questão do piso do 

magistério, falo aqui porque é uma coisa cedo ou tarde vai ser cobrado e os gestores que estiver no 

executivo vão ter que pagar esta dívida, informa que o menor salário do município é de R$ 1600,00, fui 

conferir o piso salarial é de R$ 2400,00, não sei precisar agora, para 40 horas, só que as próprias 

professoras que estão questionando essa questão do piso comentam que esse valor de R$ 1600,00 

conforme foi colocado aqui se refere a professora que já têm seus avanços, então até peço que o doutor 

Norberto me ajude a esmiuçar este pedido de informação para que a prefeitura não encontre brechas 

para estar informando a gente ou tentando driblar a gente para ganhar tempo de alguma forma porque 

que informe então quanto ganharia um professor se entrasse hoje com 20 horas no município, não com 

os avanços que já tem ganhado e tanto é que essa resposta está errada que um professor ganha do 

difícil acesso referente a 10 por cento do seu salário e o difícil acesso do professor é R$ 135,00 então 

o menor salário se entende que é R$ 1350,00 talvez até as pessoas que não tenha conhecimento é difícil 

talvez de estar compreendendo como é que funciona, mas eu como sempre me coloco sempre à 

disposição para ouvir todas as posições mas vou reiterar o pedido que seja informado o quanto é o 

menor salário inicial do professor 40 horas dentro do nosso município porque é uma questão que é uma 

lei que o município tá pagando esse valor e vai ficar um passivo para os próximos gestores, seja lá 

quem for, é mesma coisa que eu  deixar de pagar minha luz hoje, um dia vou ter estar pagando, um dia 

vou ter que pagar, não adianta eu querer não pagar agora, um dia eu vou ter que pagar e acho e me 

indigno assim é a questão da falta de transparência colegas vereadores, infelizmente, como disse o 

vereador Tiago, fala-se muito em diálogo mas muitas vezes a gente tenta o diálogo e esse diálogo não, 

é daqui para lá tem diálogo, de lá para cá não existe, então deixo aqui minha decepção nesse quesito." 

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

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

pessoas que se faziam presentes. “Primeiramente também parabenizar o comandante Pacheco por essa 

nova caminhada dele que ele foi convidado, com certeza uma das coisas que ele queria, sempre quem 

tá numa profissão que gosta de fazer o que faz, é tentar subir de carreira e ele com certeza foi olhado 

pelo 28º então tá tendo sua chance aí e tá abraçando com as duas mãos, que com certeza é o que ele 

quer, como ele como todos os policiais vem fazendo um grande trabalho em nosso município então 

desejar a ele um bom trabalho nessa nova caminhada dele. Também parabenizar o Garigan, todos 

envolvidos na arrumação da ponte ali embaixo, na limpeza, arrumação não, na limpeza e melhoria na 

ponte, secretário Garigan, e dizer que nosso município tá ficando engraçado porque não estão achando 

mais o que bater, não estão achando o que criticar, a gente abre as redes sociais até com ciclista tão 

preocupado de passar em cima da ponte, vou te dizer, sei que não te preocupa com esse detalhezinho 

secretário, mas eu não entendo, principalmente quando vem de pessoas que querem fazer pelo nosso 

município, como se diz em rede social, e me criticam porque o secretário de repente não deixou a 

passarela para ciclistas, é de tirar o chapéu, mas indo ao que interessa, o trabalho está ficando bonito, 
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vamos esperar aí que em seguida coloque alguma coisa ali dando as boas-vindas a quem chega no 

município e com certeza te dou os parabéns e leva a todos que estão te ajudando que eu sei que uma 

pessoa, como diz o ditado, andorinha sozinha não faz verão, então leva meu reconhecimento a todos 

que estão te ajudando. Também agradecer, Vereador Nercio já falou, a CMPC, pelas máscaras, tem 

mais coisa chegando através dessa empresa que esteve no município reunido com o prefeito aí, tão 

dando o material aí para duas pontes, eu acho, estão fazendo uma parceria aí em seguida finda um 

grande problema que não é dessa administração, mas nessa administração também continuou, o 

problema que já vem de outra administração que são aquelas pontes lá embaixo, lá na divisa do 

município lá, sai do dia até a ponte de ferro, mas eu acho que agora em seguida sai. Também dizer que 

eu acho que as pessoas estão esquecendo de olhar para o outro, deixa até a gente preocupado quando 

a gente vê certos comentário em Facebook, rede social, principalmente essa questão do covid porque 

um rapaz da nossa cidade que faz quase 60 dias ou já faz 60 dias que está internado no hospital e pegou 

essa doença mas não veio para o município, ele está internado e ainda continua e claro que acho que 

a prefeitura era para ter, não sei quem faz a parte dos lançamentos ali, de como é que estão os casos 

no Barão, era para ter explicado melhor a situação, isso eu digo que acho que quem coordena essa 

parte acho que errou, mas dizer que acho que as pessoas estão esquecendo do outro só pensando em 

si, em todos os comentários que eu vi eu não vi ninguém perguntando como é que estava o cidadão que 

estava com covid-19,  parece até que queriam o que o pobre bicho, sei lá eu, partisse para uma melhor, 

sei lá, porque só se preocupavam em bater, bater na administração que com certeza alguns políticos 

no meio né, e só queriam bater, bater inclusive até nos profissionais de saúde, que os profissionais da 

saúde estão fazendo de tudo para ver se a doença não chega em nosso município, eu acho que uma hora 

vai chegar porque não tem como, não é uma pessoa que tem como atacar numa ponte, então uma hora 

eu acho que vai chegar, mas nossos profissionais da saúde que estão fazendo essa parte aí, 

epidemiológica, estão de parabéns, estão fazendo de tudo para que não chegue, então dizer às pessoas 

que tenham mais bom senso, aqueles comentários ali estavam falando de uma família inteira, estava 

todo mundo sendo prejudicado, da família inclusive uma colocou ali, dos familiares, que até as pessoas 

já estavam se afastando dela coisa que ela nem chegou perto do parente nem nada, então vamos ter um 

pouquinho mais de crânio na cabeça e vamos pensar o que colocam em rede social porque é uma pouca 

vergonha o que fizeram com essa pessoa que pegou o covid 19 no hospital e com os familiares dele 

daqui do Barão." 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 

041/2020 DO VEREADOR MATEUS que seja implementado metida de recolhimento de eletrônicos 

e demais aparelhos como por exemplo tv, geladeiras, vidros e demais equipamentos que venham a ser 

descartados no lixo. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 032/2020 DA VEREADORA LUCIANE que 

seja providenciado reconstrução de bueiro com colocação de mais canos na estrada que entra pelo pouca 

sombra, bem como limpeza e roçadas no local desta entrada, pois a mesma encontra-se sem visibilidade 

devido ao mato e brejos no local, ocasionando um grande perigo de acidente nesse trajeto. PEDIDO 

DE PROVIDÊNCIA Nº 033/2020 DO VEREADOR ILO que seja providenciado desentupimento de 

um bueiro na estrada da produção próximo as residências de Clóvis e Emerson Lombardi. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 034/2020 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado pintura da ponte 

de cimento localizada no Arroio Grande, bem como colocação de placas de sinalização. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 025/2020 DO VEREADOR MATEUS que enviem os saldos das contas dos 

Fundos Municipais da Criança e do Idoso, informando se houve alguma despesa nos últimos três anos. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/20– 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), autoriza a cedência do Auditório e 

Plenário para o Poder Executivo realizar licitações, e dá outras providências. Após, passou-se ao espaço 

dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Só para concluir aqui, o 
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vereador Rodrigo falou a respeito da parceria com a CMPC, eu não ia falar da parceria que eles estão 

fazendo como o município, eu gosto de falar depois de concluído, mas é uma baita de uma parceria, 

estão se mostrando bem parceiro do município e como foi falado pelo vereador ali, eles estão se 

prontificando a ajudar o município com a ponte ali, então espero que venha acontecer, pediram que 

fosse feito o projeto e enviasse até eles para porque se comprometerem em de repente construir a ponte 

que dá acesso ali para nossa Chácara ali, que é um sonho de todos, desde a gestão passada já que a 

gente sabe que a gente usa o acesso ali pela propriedade particular ali do seu Marne que é aqui pelo 

CTG ali, então eles pediram que seja feita as medidas tudo ali, provavelmente a gente vai ganhar essa 

ponte da CMPC ali sem nenhum e como foi falado eles já cederam também, vão doar mais umas 

pranchas para que a gente consiga a construir mais umas pontes no interior que é de extrema 

importância para nós, tudo isso então é gastos que a gente não precisa puxar dos cofres do município 

então era só para concluir essa situação aí. A respeito também do que o vereador falou ali a respeito 

das críticas que o pessoal fazem, a gente sabe que as críticas a respeito do ciclista infelizmente essa é 

a época de críticas, não sei a gente tá passando por uma pandemia mas desculpa o meu palavreado aí 

mas também a gente tá entrando numa epidemia aí que só vai acabar dia 15 de novembro e desta de 

repente nós todos aqui não vamos se salvar, eu só espero que os que se salvar cuide do nosso município 

e trabalhe com interesse no nosso município e desenvolver o nosso município porque crítica é muito 

fácil de fazer, as críticas construtivas eu sempre digo, eu tiro proveito dela, as destrutível eu passo por 

cima, a minha opinião eu sempre gosto de deixar bem clara do meu jeito que eu possa esclarecer e 

respeitar a dos outros mas a gente tá passando por um momento complicado e temos mais esse problema 

para enfrentar ainda, então deixo o meu boa noite a todos e sempre que puder nos assistam e venham 

nos assistir na Câmara aqui do nosso modelo aqui, agora um pouco limitado mas ainda a gente tem um 

pouco de espaço para receber o pessoal aqui." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do 

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

semana não pude acompanhar muitas questões de redes sociais mas chamou bastante a atenção, mesmo 

não podendo ler os comentários e me inteirar muito dos assuntos, a questão dessa repercussão desse 

caso de covid em nosso município e muitas pessoas, hoje mesmo conversando com um cidadão do 

município, me questionou a questão da pessoa não ser moradora do nosso município atualmente, que 

eu saiba um tempo atrás estava morando mas agora confesso que não tô sabendo direito, mas só para 

esclarecer até onde o meu conhecimento alcança essa questão, pelo que eu saiba as pessoas são 

colocadas pelo cartão SUS, a pessoa pode não tá morando atualmente no município mas tá o cartão 

SUS aqui por isso é cadastrada como morador de Barão do Triunfo, esses dias conversando com uma 

pessoa de Charqueadas ela comentou que um morador de Charqueadas estava morando em Brasília e 

tava contando como Charqueadas só que pegou uma doença lá em Brasília e tudo que ela estava se 

tratando em Brasília, por isso gera algum ruído na informação mas com essa questão de percussão não 

tive todo esse conhecimento. Gostaria também aqui de aproveitar e a gente tem que trazer bons 

exemplos também quando a gente vê, na passada fui lá no Gramal, até para comprar umas mudas e 

todo mundo aqui conhece o Jair, o Adilson que concorreu a Vereador na última eleição e eu fiquei bem 

surpreso até com que eu vi lá até começa esse comentário aqui na Câmara que ele lá no canto do nosso 

município está fazendo um trabalho bem legal, tentando diversificar sua produção, produzindo pêssego 

e uva, produzindo bastante coisas, pitaya, muitas vezes a gente ouve falar dessa fruta bem falada e a 

gente não sabe se tem no Barão uma baita de um plantação de pitaya que é do pai do seu Adilson quero 

aqui usar esse espaço que a gente tem aqui para parabenizar ele que tem feito um bom trabalho lá no 

município; com relação à questão das, como o colega falou, a gente se aproxima desse período eleitoral 

muitas vezes muitas críticas virão e como se eu tenho bastante falar aqui, não é de hoje que eu vou ver 

essas críticas de oposição, quem hoje está no governo antigamente era oposição e também fazia as 

mesmas críticas e muitas vezes da mesma forma até descabida também, faz parte do jogo, faz parte de 

quem tá ali saber lidar com isso, às vezes as pessoas podem não estar 100% ciente do que tá 

acontecendo e colocar o seu posicionamento mas como eu disse não é de hoje que eu vejo essa situação 
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e quem vier a sair vitorioso desse pleito que pense mais no município, que pense mais no coletivo, que 

pense mais em todos, que pense mais em Barão do Triunfo em menos em partido." 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 parabéns para o comandante Pacheco por 

mais um passo na carreira dele, eu acho que nos alegra saber que ele, o trabalho que ele fez para o 

nosso município, ele e a equipe dele com certeza, então deixo os parabéns a ele, muito merecido essa 

homenagem que vai receber. Também falando da pandemia, quero deixar os parabéns para essa equipe 

de saúde que sempre firme, sempre procurando ajudar o pessoal nesses cuidados, eu acho também, na 

minha opinião, provavelmente vou ser criticado no falar isso mas eu acho que se vê gente bastante no 

nosso município durante o dia, às vezes não tem onde estacionar um carro parece que continua a mesma 

coisa que antes da pandemia, eu acho que por exemplo se eu puder eu ir lá na cidade, ir na farmácia 

para minha sogra e na agropecuária para minha irmã, ir no mercado para um vizinho, acho que não 

vai mudar muito a situação do Comércio, só que uma pessoa pode resolver o problema de 3 ou 4 então 

a gente vê aí carros cheio de gente, cada um sabe o que faz mas eu acho que tem como evitar um pouco 

essa aglomeração porque onde uma pessoa pode resolver o problema de 3 não precisa vir em três 

pessoas na cidade, então eu acho que essa pandemia, nós temos um mês bem complicado pela frente aí 

e eu acho que tá nas nossas mãos, acho que todo mundo se cuidando, não adianta o pessoal da Saúde, 

Prefeito, o Governador pelear se as pessoas não fizer a sua parte." 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 fazer um comentário sobre nosso amigo sargento 

Pacheco, se a gente vai olhar para um lado até que nos entristece dele tá saindo de nosso município 

pelo tão bom trabalho que ele fez aqui com nós quanto às pessoas, mas se olhar para outro lado também 

a gente tem que dar os parabéns para ele por estar atrás de mais um alvo, mais um sucesso, com certeza 

pela pessoa que ele é, pelo trabalho que tem, vai ser mais um êxito na vida profissional dele, então eu 

de minha parte desejo todo sucesso do mundo para ele que tá indo atrás de mais uma promoção, com 

certeza ele é uma pessoa esforçada, que sabe lidar com as pessoas, para ele vai ser um grande êxito, 

quem sabe possa trazer para nosso município também a sua sabedoria, então de minha parte deixo os 

parabéns a ele. Também não posso deixar de agradecer aqui e deixar os parabéns mais uma vez ao 

Deputado Alceu Moreira por ter empenhado mais uma verba de R$ 140.000,00 em prol da agricultura 

em nosso município, esta verba já foi empenhada na semana passada onde vai trazer investimento em 

cinco associação de nosso município, então eu deixo aqui meus parabéns a ele, ao Lody que é uma 

pessoa que se empenha muito nessa área também pelo grande empenho de trazer esta verba para o 

nosso município, sempre olhando para o nosso município e para a agricultura que é a fonte maior de 

nosso município, de minha parte deixo os parabéns a ele e meus agradecimentos em nome das 

associações e da agricultura de nosso município." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE 

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

que nem o Vereador Ilo comentou, agradeço aí o deputado Alceu Moreira por mais esse recurso para 

o município onde acredito que vai ser comprado ferramentas para cinco associação onde, agora não 

me lembro de cor as associações mas vai ser a do Passo Grande, as outras não me lembro, a gente só 

tem agradecer onde a gente já viu que funciona dessa forma, distribuir esses equipamentos aí para as 

associações já não é de hoje que vem feito essa forma e a gente já viu que dá certo, então novamente aí 

agradeço ao Deputado por esse empenho aí desse recurso para o nosso município. Também agradecer 

ao Pacheco pelos 10 anos de trabalho que ele teve em nosso município onde comandou a Brigada de 

uma forma onde a gente consegue hoje escutar o pessoal elogiar a Brigada no município, onde 

antigamente era um pouco diferente, então ele fez um trabalho bom que nem foi comentado, trabalhou 

com os jovens, com as crianças, então desejo a ele muitos êxitos na sua carreira onde já vem de tempos, 

eu sabia já que ele vinha de repente nos deixava, mas tenho certeza que ele vai deixar uma semente 

plantada, do trabalho dele, onde a gente vê hoje, graças a Deus, a Brigada que nós temos são 

praticamente todos baronense, até de família mesmo daqui do município, então tenho certeza que o 
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trabalho que ele vinha fazendo vai ser feito da mesma forma pelo outro efetivo aí que tá ficando no 

nosso município. Também agradeço aí a CMPC pela contribuição dessas máscaras onde a gente sabe 

que diariamente a gente tem bastante funcionário trabalhando e tem que usar, tem que usar graças a 

Deus hoje aí sair na rua tu não vê 3% que não esteja usando máscara, o pessoal está bem conscientizado 

que ainda é a melhor forma da gente se prevenir com esse grave problema que a gente tem dessa covid 

mas da forma que o nosso pessoal da Saúde está trabalhando, a gente aqui, claro que deve se preocupar, 

mas tenho certeza que grandes problemas a gente não vai ter, parabenizo novamente a nossa equipe da 

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

próxima Sessão Ordinária, dia treze de julho de 2020. 

 

 

Sala de Sessões, 06 de julho de 2020. 

 

 

 

MANOEL RENATO DOS SANTOS SILVA               LUCIANE TEIFKE PACHECO           

              Presidente                                                              1° Secretária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


