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

Legislativa, realizou-se a vigésima 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, Rodrigo Semensatto de Lima, Luciane Teifke Pacheco, Tiago Pacheco Govoni, Ilo 

Wildfaier Lombardi. Os vereadores Diogo da Rocha Vaz e Mateus de Lima Romeira não estavam 

presentes. Havendo “quórum”, o Presidente Manoel Renato, invocando a proteção de Deus, declarou 

aberta a Sessão. A ATA 19/20, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por 

unanimidade. Após passou à leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. n° 

120/2020 encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa. 

RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 029/20 

encaminhando proposições aprovadas em 06 de julho 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, não houve vereador inscrito. Em COMUNICAÇÕES, não 

houve vereador inscrito. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas 

e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições: INDICAÇÃO Nº 042/2020 DO VEREADOR 

NERCIO que seja estudada a possibilidade de fazer um novo mapeamento da área de app no município, 

haja vista que muitas pessoas tem terrenos nessa área, onde os mesmos estão realizando pagamento de 

IPTU e estão impossibilitados que realizarem obras em seus terrenos. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 

Nº 035/2020 DA VEREADORA LUCIANE que seja providenciado desentupimento de bueiro na 

estrada geral, próximo a residência de Rogério Nardes, com patrolamento da rua, bem como das demais 

ruas do centro do município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 036/2020 DO VEREADOR 

MANOEL RENATO que seja providenciado colocação de canos próximo a residência do Senhor 

Darlan na localidade Zona dos Pacheco onde entra para o Gramal. MOÇÃO DE APLAUSO Nº 

01/2020 Os vereadores que a esta subscrevem, após ouvido o Plenário, com base no Art. 138, do 

Regimento Interno, propõe a presente MOÇÃO DE APLAUSO, como forma de RECONHECIMENTO 

e AGRADECIMENTO ao Sargento MATEUS PACHECO FERNANDES, pelos relevantes serviços 

prestados pelo militar aos munícipes de Barão do Triunfo/RS. Justifica-se a presente moção, pelos 

relevantes serviços prestados pelo Militar, em que a Sociedade Baronense reconhece a entrega e a 

doação nas atividades desenvolvidas sempre em favor do bem comum, na manutenção da ordem pública, 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio, de forma firme e civilizada, em respeito aos princípios 

constitucionais. Esta homenagem é também pelo reconhecimento de sua determinação, destreza e 

compromisso com a Sociedade, sempre presente nas ruas frente às operações militares, transformando 

o nosso Município em um dos mais seguros da região. O Sargento Pacheco chegou no nosso Município 

no mês de março de 2010, assumindo o comando da Brigada Militar de Barão do Triunfo/RS, em 

dezembro de 2014, no qual permaneceu até o dia 09 de julho deste ano. Obteve transferência para a sede 

do comando da Região Carbonífera, no 28º Batalhão na cidade de Charqueadas/RS, e mesmo assim, 

manteve residência com sua família em nosso Município. Por tudo isso, desejamos que leve em sua 

nova missão o abraço, reconhecimento e agradecimento do Povo Baronense. Sargento Pacheco, o nosso 

muito obrigado por tudo que fizeste pela nossa gente, por nossas famílias e, principalmente pelo ser 

humano de luz que és e continuará sendo! Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. 

Usou a palavra a VEREADORA LUCIANE, Líder do PSB, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Gostaria de deixar hoje, não posso esquecer, de 

deixar os parabéns para Solange que estava de aniversário no dia 10, a gente te deseja, a nossa mãe 
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da casa, como todo mundo diz, cuida de todos, então deixar os parabéns para ti, tudo de bom para ti, 

que Deus te ilumine sempre que você continue sempre sendo essa pessoa que tu é, não muda nunca, 

segue sempre como tu é. Também gostaria de agradecer o bom atendimento que tive ontem com a minha 

filha no posto de saúde porque quando as coisas vão bem a gente não pode deixar de parabenizar, os 

que atenderam a minha filha porque quando a gente está com um problema de saúde assim, uma 

enfermidade, a gente fica mais sensível então é bom quando as pessoas atendem de maneira boa a gente 

e os profissionais, a Rosa enfermeira e o médico Ruan, então meus agradecimentos para eles e para 

toda equipe que estava em atendimento ontem no posto de saúde, só tenho agradecer a todos e também 

desejar uma boa noite para todos e como a Câmara entra em recesso, a próxima Sessão vai ser em 

agosto." Usou a palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Eu não poderia também deixar de usar esse espaço 

para parabenizar a Solange então pela passagem do seu aniversário nesse último dia 10, siga sendo 

essa pessoa que tu é Solange, representando essa Casa defendendo o nome desses vereadores de unha 

e dente, como se diz, sempre lutando em todas as questões do município, aonde tem um evento pode 

saber que está o nome da Solange no meio, não tem preguiça, não tem hora da noite para estar fazendo 

seu trabalho voluntário, então siga sendo essa pessoa e não desista nunca de estar representando nosso 

município, que tenha êxito em sua vida com bastante saúde e sucesso que tu merece, meus parabéns 

então." 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 Solange, te desejar tudo de 

bom, saúde e felicidade, a gente sabe que todos que trabalham, que você ajuda nessa Casa e os que já 

passaram nessa Casa com o teu auxílio, todo mundo te deseja tudo de bom para sua vida. Também 

quero deixar um pedido novamente ao secretário de obras, a questão de pontes, a gente tem duas ponte 

ali próximo ao seu Júlio Bednareck, situações complicadas, eles estavam com problema de licitação de 

prancha, vê o que for preciso para fazer uma reforma para não dar problema de acidente de caminhão 

em pontes." 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 deixar os parabéns a nossa 

mais guerreira da Câmara, né Solange, quero que Deus te dê muita saúde Solange e sempre tu possa 

avançar cada vez mais, tu é uma pessoa é um exemplo das mulheres mais batalhadoras que tem em 

nosso município Solange, eu e todos nós reconhecemos seu trabalho, a tua garra que você tem e não é 

de hoje, eu graças a Deus, a pessoa que mais convivi junto contigo nessa Câmara, da minha parte vai 

fazer 24 anos, você já era assistente daqui e sempre a gente se enxerga do mesmo jeito, sempre cada 

dia mais prestativa em seu trabalho então só quero que Deus te dê bastante saúde Solange, sucesso e 

cada vez você possa ajudar mais as pessoas em nosso município. Também quero deixar um pedido 

verbal ao secretário de obra, agora à tarde eu vim de Sertão Santana e pertinho do Pouca Sombra tem 

um bueiro caído, já quase tomando da estrada e eu fui atacado por uma pessoa ali, um quilômetros 

para cá, reclamando do bueiro, está correndo risco já do bueiro, está bem desmoronado, então pedir 

que o secretário dê uma olhada naquela situação ali, que possa restaurar um trabalho ali que está 

correndo risco até de um acidente." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE MANOEL 

RENATO, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Deixar os parabéns 

à Solange, muitas felicidades, muitos êxitos, que desde que o Barão é Barão emancipado é uma das 

pessoas que está sempre à frente ajudando a conduzir o nosso município para que vá desenvolvendo 

cada vez mais digamos em todas as culturas, é uma das pessoas que a gente vê que sempre trabalhou 

não por salário, ajudando nos trabalhos que a gente hoje não é muitas pessoas não que vem fazer esses 

serviços voluntariamente, então sempre incentivando os grupos de jovens a fazerem esse trabalho em 

nosso município, deixo meus parabéns e que não precisa melhorar nada não, continua da mesma forma 

que tu é, então a gente hoje está com um pouco de preocupação maior no município, onde todos ou 

quase estão sabendo que temos mais uns quatro casos de covid, mas não tinha como ser diferente isso 

é certo que mais dia ou menos dia ia chegar no município, mas a gente vê que graças a Deus o pessoal 

estão se comportando, eu acho, como tem que ser devidamente  e penso eu que da mesma forma sempre 
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o município não pode parar, vamos tocando, eu acho que a gente já teve em bandeira vermelha, já 

recorremos, já saímos da bandeira vermelha mas o meu pensamento é dessa forma, parar não é o que 

vai solucionar, eu acho que nós temos que continuar que nem está e se cuidar e o pessoal da Saúde 

orientando da mesma forma que estão eu acho que é o melhor jeito que tem hoje." Nada mais havendo 

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

dia três de agosto de 2020. 

 

 

Sala de Sessões, 13 de julho de 2020. 

 

 

 

MANOEL RENATO DOS SANTOS SILVA               LUCIANE TEIFKE PACHECO           

              Presidente                                                              1° Secretária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


