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

Legislativa, realizou-se a vigésima primeira 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, Diogo da Rocha Vaz e Mateus de Lima Romeira. Havendo “quórum”, 

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

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° 030/20 encaminhando 

proposições aprovadas em 13 de julho 2020; Of. LEG. n° 029/20 informando rejeição do Projeto de Lei 

n° 024/2020. 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 

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

falar dessa preocupação que está por questão dessa pandemia da convid-19, acho que temos que tomar 

todos os cuidados que já estamos tomando mas uma coisa que me preocupa é o nosso comércio aqui 

do município, a questão da restrição muito rígida, eu acho que tem que sim tomar todos os cuidados 

necessários mas parece que até que tem vereadores que pediram uma reunião com o prefeito para 

conversar sobre isso, vê se não tem como dar uma flexibilizada nessa parte, a questão de não poder 

entrar pessoas ou entrar só uma, de repente conseguisse entrar duas pessoas por vez pelo menos porque 

a gente já tem uma questão cultural que os comércios do município às vezes não são valorizados, então 

nós não podemos ter mais uma perca nessa época, a gente sabe que está pandemia é bem preocupante, 

mas tomando todos os cuidados possíveis tem como se manter os comércios funcionando. Também 

deixar um pedido verbal ao secretário de obras, que ali próximo ao Posto de Saúde, próximo à entrada 

dos fundos do posto foi mexido no calçamento ali para desentupir uma fossa ou para dar início ao tal 

de murro que prometeram de fazer ali e ficou aquele calçamento ali sem finalizar, correndo risco às 

pessoas idosas que passam ali e também demais pessoas, é um pequeno serviço que tem de reforma do 

calçamento ao lado daquele estacionamento que foi feito ali. Também coloquei dois pedidos na Casa, 

um é sobre a ponte lá no Cerro dos Abreus, parece que está com risco, para ver se o secretário faz uma 

vistoria ou se já fez que nos informa a situação, ouvi dizer que não pode passar caminhão lá que tem 

um risco de queda; também um pedido de providência porque com o tempo façam um trabalho próxima 

às pontes da Varginha perto do bar do Gordo, antes do salão do falecido Jones, antigo salão, porque 

se de repente fizesse um aterro ali ou a colocação um jogo de cano próximo a cada uma das pontes 

para evitar que qualquer chuvinha agora nesses meses de setembro e outubro passe agua por cima e 

tranque o trânsito, a gente sabe que tem outros lugares assim como ali na linha que eu moro mas ali é 

uma linha que a gente consegue desviar, mas as estradas da produção é a principal estrada do nosso 

município tirando as saídas aqui, então se trancar aquela estrada ali, no dia que fica trancado é um 

baita de um prejuízo para o nosso município, também até com risco de vida, alguma pessoa ficar doente 

dependendo da estrada fica bem complicado de passar." Usou a Tribuna o VEREADOR MATEUS, 

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

voltando do recesso e estamos trazendo algumas indicações, alguns pedidos de informações, um com o 

vereador Diogo falando sobre a questão do comércio, a gente, como bem falou o vereador Tiago, nosso 

comércio no município tem enfrentado uma crise grande e preocupa porque comércios de municípios 
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vizinhos estão tendo um crescimento bem considerável, isso quando vê a gente acaba perdendo, as 

pessoas daqui começam a comprar em outro município, deixando de gerar riqueza, emprego e renda 

aqui dentro nosso município e me causa preocupação porque as pessoas perguntam para nós o que a 

gente acha e até hoje nós como vereadores, acho que nunca pediram nossa opinião, eu sou funcionário 

da saúde, todos sabem que estou licenciando pela questão eleitoral, participava do comitê de 

enfrentamento ao corona, depois tive que saindo do meu cargo, saí do comitê também, sei dos momentos 

das  reuniões que participei foi bem complicado, até por este ano ser ano de eleição acaba muitas vezes 

contaminando o debate, mas eu acho que temos sim que ter um diálogo e a Câmara é a casa do diálogo, 

é a casa de intermediar talvez o diálogo entre o Executivo junto com isso o pessoal da saúde que tem 

realizado um excepcional trabalho no combate ao covid, junto com a comunidade, os comerciantes, 

então por isso a gente está ´propondo esta reunião para que seja debatido alguns casos até para dar 

uma satisfação maior para os comerciantes, temos que ver que tem comércio do nosso município que 

está 5 meses fechado, semana passada eu tive conversando com a dona da academia ali, ela falou que 

foi estipulado três alunos para ela por vez e não tem como ela tocar com três alunos por vez, como ela 

vai selecionar quais alunos vão usar os equipamentos; também sou responsável pelo clube, desde o dia 

19 de março o clube está fechado, as despesas estão vindo, graças a Deus a gente está conseguindo ir 

tocando, mas não se sabe até quando, quando vê deveríamos ter um diálogo entre os comerciantes e 

Executivo até para explicar, a gente ver os outros municípios os executivos, os prefeitos sempre se 

manifestando, colocando sua posição em lives e tudo mais e aqui a gente não tem visto isso. Também 

com relação à saúde tenho pedido algumas vezes no grupo da Câmara para nós fazer uma reunião com 

o pessoal da Saúde para a Câmara se inteirar mais da questão do combate ao covid, combate ao 

coronavirus que hoje é o maior problema do mundo e semana passada, na segunda-feira minha mãe 

passou mal, teve um pico de pressão, graças a Deus consultou, foi uma situação passageira, mas fiquei 

muito preocupado com o atendimento que eu vi, ela me ligou em torno de 10 horas, ela estava meio 

ruim que tinha que ir no posto, fui lá peguei ela e trouxe no Posto de Saúde, cheguei no Posto de Saúde, 

grande surpresa minha o Posto de Saúde estava fechado, até toquei a campainha, tinha uma plaquinha: 

equipe em remoção em caso de emergência ligue para tal número, liguei para o número o Mindinho 

atendeu até bem solicito, pedi para ver se não tem ninguém para atender, eu tenho que ir no Sertão 

levar ela, ele falou que a equipe tinha saído em remoção e tudo mais, liguei para o Danio que também 

foi bem atencioso, ligaram para enfermeira que ela ia nos atender; com relação ao atendimento da 

enfermeira, do médico e do próprio secretário e do coordenador, cem por cento, só o problema é que 

demorou 20 minutos para chegar o atendimento até minha mãe, graças a Deus era um caso de estresse, 

um pico de pressão, mas se fosse um acidente ou uma pessoa realmente enfartando? Ia ficar 20 minutos 

na frente do Posto Saúde sem ninguém nem para abrir a porta para a gente entrar ali dentro pelo menos 

esperar sentada, uma senhora de 70 anos esperava no mínimo humanidade, vamos dizer assim, tem 

tantas técnicas de enfermagem, temos várias enfermeiras, é para não pagar hora? É para não ter gasto 

na saúde? Nesse momento tão importante que nosso país está vivendo que é a questão do coronavirus 

tudo bem, mas maior surpresa ainda tive enquanto estava lá dentro aguardando o atendimento, sou 

muito curioso e ansiado, caminhando dentro do posto de saúde, me deparo no painel que se criou uma 

escala de CCs para remoção, o que quer dizer isso? De noite sempre tem um motorista de plantão, seja 

o Luciano, o Carlinhos, o Gilmar, enfim tantos motoristas que tem e a ordem hoje é se esses motoristas 

sair e der outra remoção tem que chamar um CC, tem a foto, infelizmente não pude passar no telão mas 

eu vou passar no grupo da Câmara para vocês ver, se for ambulância tem três pessoas para chamar, 

se for uma remoção para Porto Alegre, na segunda-feira chama Beltrano, na terça chama o Ciclano e 

assim consecutivamente; se for para  São Jerônimo são outros CCs, creio eu que são outros por causa 

que estes outros talvez não tenha conhecimento necessário do trânsito em Porto Alegre para uma 

remoção em Porto Alegre, pergunto para vocês se é uma pessoa que passou mal, está indo para São 

Jerônimo e no meio do caminho muda o quadro da pessoa e tem que ir para Porto Alegre, esse CC  que 

não é habilitado, não é capacitado para fazer este atendimento, como vai se virar, eu fui muitos anos 
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CC e demorei para entrar em Porto Alegre, a gente sabe que no interior a gente está acostumado  e 

hoje eu não tenho talvez confiança de ir numa remoção, numa emergência, levar uma pessoa para Porto 

Alegre, talvez a pessoa possa estar enfartando e pode que a pessoa possa vir a falecer, aí eu faço a 

pergunta: porque fazer uma escala de CC para não chamar um motorista concursado, capacitado, 

tantas vezes eu vi sendo batidas a questão de CCs estar dirigindo, se criou uma lei para os CCs poder 

dirigir, aprovada por esta Casa inclusive cm meu  voto favorável, só que infelizmente a administração 

está interpretando de forma equivocada a lei, onde diz bem claro que os CCs podem dirigir no exercício 

de sua função, o que que um coordenador vai estar fazendo de noite em São Jerônimo levando um 

paciente, eu acho que este momento de pandemia, último lugar que tinha para cortar recurso para 

tentar enxugar a máquina desta forma radical com está sendo enxugada, é na saúde, a gente vê todo o 

Brasil investindo em saúde, nossa região nunca teve uma UTI, temos  40 UTIs em nossa região de uma 

dia para o outro porque se investiu em saúde e em Barão do Triunfo está acontecendo o contrário, está 

se tirando dinheiro da saúde para investir em outra coisa e engraçado que eu não enxergo esta outra 

coisa, infelizmente está se tendo até uma falta de respeito com os funcionários da saúde porque eu sei 

muito bem, eu era coordenador anteriormente, eu sei das demandas e a gente tentava atender e é uma 

coisa que todo funcionário quer é respeito e infelizmente isso não está acontecendo; se enxugar gastos 

de uma forma radical e sem sentido cortando funcionário de carreira de fazer sua função para mandar 

um CCs, infelizmente é uma irresponsabilidade por parte da administração e por isso estou fazendo 

este pedido para este reunião. 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 043/2020 DO VEREADOR NERCIO que seja adquirido 

através da Secretária de Saúde mais testes rápidos da COVID 19, devido ao aumento de casos 

confirmados em nosso Município e pela importância do mesmo para a prevenção da transmissão do 

vírus. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 037/2020 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 

reconstrução da escada da Igreja Centenária na estrada da Data. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

038/2020 DOS VEREADORES TIAGO E ILO que seja providenciado colocação de dois jogos de 

canos e feito aterro ao lado das duas pontes na localidade da Varzinha, uma próximo ao Bar do Gordo 

e outra próximo ao Salão do Jones Govoni. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 039/2020 DO 

VEREADOR TIAGO que seja providenciado patrolamento da estrada no Cerro dos Abreu, bem como 

que seja feito uma avaliação da situação da ponte próxima à residência do Senhor Leozé. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 040/2020 DO VEREADOR ILO que seja providenciado patrolamento e 

melhorias da estrada que sai próximo a ponte do Leozé, passando pelas residências de Paulo Lanzarini, 

André Lombardi até a residência de Dida Lombardi com reconstrução da ponte próxima à residência de 

Paulo Lanzarini. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 026/2020 DO VEREADOR MATEUS que 

informe se existe alguma denúncia, apuração, processo ou alguma outra forma de averiguação com 

relação a concursos anteriores a 2016.PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 027/2020 DO VEREADOR 

MATEUS que enviem cópia de todo o processo referente ao pagamento de avanços ao magistério, 

enviando documentação referente e atas do controle interno e de toda documentação recebida e enviada 

ao Tribunal de Contas do Estado referente a essa situação. REQUERIMENTO 003/2020 DOS 

VEREADORES MATEUS E DIOGO requerem que seja agendada reunião da Câmara juntamente 

com o Executivo, Equipe de Vigilância da saúde e representantes do comércio local, a fim de tratar 

sobre atendimentos e questões referentes ao enfrentamento da COVID 19, bem como traçar diretrizes e 

definir melhores formas de prevenção e funcionamento do comércio local. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº 006/20 Altera artigo 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 ILO, Líder do MDB, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Queria agradecer a nossa 

equipe de saúde, dar os parabéns pelo trabalho prestado em prol dessa pandemia, dessa doença que 
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tem em nosso município, em nosso estado, nosso Brasil, não é só aqui no nosso município, eu acho que 

está sendo conduzido por um esforço muito grande que a gente enxerga assim pelo grupo, pelo pessoal 

que atende em nosso posto de saúde, a gente sabe que não tem como ser diferente, é uma preocupação 

grande das pessoas, da administração e nós vereadores também, se sabe  que não é fácil a gente sabe 

o que se enfrentando, as pessoas também estão enfrentando um problema muito devido esse problema 

mas eu acho que a coisa é por aí, temos que se prevenir, temos alguém que nos orienta, estão 

orientando, então as coisas não são fáceis não, mas eu acho que é uma barreira que tem que se enfrentar 

e está se enfrentando, é difícil  mas parece que não tem outra forma então a gente, eu também penso 

que tem que ser por  aí, a gente não sabe o quanto tempo ainda, mas a situação é essa. Baseado no 

comentário que o vereador Mateus fez antes de alguma reclamação de funcionário, eu também fui 

procurado por três motoristas, eles também reclamando,  motorista concursado que ficam no banco e 

o trabalho está sendo feito por operador de máquina e CC então eu acho que também não é por aí 

gente, a gente aprova funcionário de uma forma daqui e dali, tenta a recuperar algumas falhas que está 

tendo em pessoas de operador ou de motorista e ficam usando o desvio de função, três pessoas me 

procuraram também sobre essa situação, muito bem falou o vereador Mateus, espero que o secretário 

ou o Prefeito façam um analise dessa forma  aí, momentos que vai usar um CC ou um desvio de função 

de operador para motorista ou motorista para operador e deixa os cargos deles parados, eu acho que 

não é por aí, eu acho meio de castigo, se tiver que castigar um funcionário não é deixar no banco, 

principalmente eu penso assim, se eu fosse funcionário e ficasse no banco ia ficar rindo da cara do meu 

prefeito ou secretário  então espero que tome providência, se for um meio de castigar o funcionário, 

acho que não é deixando no banco que vai dar castigo para ele, então eu espero que seja tomada uma 

providência, tem pessoas bastante chateada nessa função também devido o desvio de função, então 

deixo aqui meu pedido ao secretário de administração e ao prefeito." Usou a palavra a VEREADORA 

LUCIANE, Líder do PSB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Queria comentar que tive uma boa notícia onde o deputado Heitor Schuch fez uma indicação 

para que nosso município fosse contemplado com R$ 122.000,00 em horas máquinas e mais um poço 

artesiano devido a estiagem que ocorreu este ano. Também não poderia de deixar de comentar do 

projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados para nossos agricultores e feirantes que eles 

recebessem o auxílio emergencial valor de R$ 3.000,00 onde o deputado também, Heitor Schuch, foi 

um dos idealizadores do projeto juntamente com demais deputados, agora então é só esperar que o 

Senado aprove e o presidente sancione a lei, nossos agricultores acho que merecem todo o respeito, as 

pessoas que produzem e que não tem nem chuva e nem sol, mas muito trabalho no dia a dia." Usou a 

palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e 

as pessoas que se faziam presentes. "Então queria cumprimentar e em especial o Vereador Tiago, esta 

semana lendo os jornais, o vereador colocou o seu nome como pré-candidato ao Executivo, então quero 

desejar boa sorte nessa caminhada como pré-candidato a vice-prefeito, pela pessoa que é sei que tem 

capacidade, não sei se a gente vai estar caminhando junto ou não, mas desejo sorte nessa nova 

trajetória pela pessoa que tu é e tu sabes que tem um amigo, não sei se vamos estar do mesmo lado ou 

não mas pode contar comigo sempre e sei que tu trabalha sempre em prol do município, então te desejo 

êxito nessa nova caminhada que pretende seguir. A respeito dessa discussão que a gente teve, do 

requerimento, a gente sabe que é uma situação bem complicada, os comerciantes a situação a gente 

sabe que não é fácil, eu mesmo tenho um pequeno comércio lá que foi afetado, já está fechado a cinco 

meses, não se sabe quando que vai ser reaberto de novo que tinha alugado, infelizmente está parado, a 

situação dos nossos comerciantes é complicada, a quebradeira não é fácil, a culpa não é dos 

comerciantes, a gente sabe, eles imploram para que sigam abertos, eu acho que em grande parte a 

culpa sim é a dos munícipes, muitos não entendem, os munícipes não entendem, mas eu digo que a culpa 

é nossa porque a gente está chateado de estar em casa, se a gente viesse e fizesse o que a gente tem que 

fazer e largasse de volta para casa, mas infelizmente não, a gente não faz isso, quem vem no nosso 

município a gente sabe, a gente sai na rua aqui hoje infelizmente tu não tem onde estacionar, não 
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consegue estacionar, no começo da pandemia nós todos nos assustamos e findou o movimento do Barão, 

todo mundo vinha e fazia o necessário, quando apareceu o primeiro caso de novo deu aquele 

encolhimento  sem movimento, a gente vinha e fazia o necessário e ia para casa e hoje infelizmente o 

nosso pessoal perderam o medo devido aos casos que a gente tem confirmado e graças a Deus não está 

tendo reação no nosso pessoal, mas não está tendo reação porque pessoas saudáveis até agora, tomara 

que não tenha nenhum caso agravante, infelizmente tivemos um óbito de uma pessoa que tinha outros 

problemas e veio a falecer devido a covid e essa sim é uma grande preocupação porque quem não tem 

um idoso em casa com problema de saúde, nós acho que todo mundo tem na família, todos os familiares 

tem então essa é uma grande preocupação da equipe que trabalha, como eu falei antes daqui a pouco 

eu posso até ser mal entendido, mas eu quero sim que o comércio funcione da maneira mais que não 

prejudique ninguém essa é a preocupação de nós todos, mas a preocupação sim com a saúde também 

é uma preocupação da equipe e de nós todos porque em primeiro lugar eu sim preservo a minha saúde 

e a saúde da minha família e dos munícipes, mas me preocupa bastante essa história do comércio claro 

que me preocupa porque sem economia o país não desenvolve e a quebradeira a gente não se sabe 

aonde vai chegar esse prejuízo." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Como o vereador Nercio 

falou, ficou no jornal da semana passada o fato do meu colega e hoje posso dizer que é grande amigo 

Tiago, está almejando um cargo maior e eu desejo todo êxito a ele, a política como tudo na vida traz 

muitas coisas para gente, coisas boas e coisas ruins e uma das coisas boas que a política me trouxe foi 

novas amizades e fortalecer  amizades e o Tiago hoje é um dos melhores amigos que eu tenho e aprendi 

a admirar a pessoa dele, tanto como político como pai do Vitor, como amigo, como agricultor, como 

tudo, desejo todo êxito a ele. Gostaria de deixar registrado aqui um pedido a questão da iluminação 

pública, tenho várias pessoas que tem me cobrado essa situação no município e até esses dias comentei 

que elogiando a forma como o Executivo tinha colocado a questão de protocolar a solicitação de 

iluminação, onde era preenchido um formulário na prefeitura para ter um controle por parte do 

executivo, mas infelizmente, eu moro na rua principal do município ali e faz uns meses que a iluminação 

está queimada na frente da minha casa, na frente do clube, mais para baixo tem vários pontos, na 

questão da iluminação faltando, no interior a gente percebe também esse problema, então deixo aqui o 

meu pedido que o Executivo dê atenção à essa situação que é tão importante para a segurança de todos 

nós." Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente aqui deixar uma preocupação que 

observei durante o final de semana passado e até algumas pessoas até me comentaram a respeito, é do 

tráfego de veículos pesados que está acontecendo ali na ponte de ferro, final de semana agora veio uma 

carreta Volvo 460 ou 480, carreta forte, trucada, carregada de areia até o cabo, não sumiu nenhuma 

lomba do Barão para cá e essa carreta, no caso do Arroio Grande para cá, sem trator puxar e eu vi 

essa carreta passando na frente de casa e me chamou atenção porque o cara cambiou ali e eu conheço 

um pouquinho de caminhão, eu vi que estava bem pesadinha e me relataram que essa carreta passou 

na ponte de ferro, eu não tenho balança nos olhos que nem diz o outro, mas eu tenho quase certeza que 

o excesso era bem graúdo e aquela ponte ali a gente sabe que quando deu aquele problema que quebrou, 

dificultou bastante o trânsito do nosso município, tanto para sair do município como para chegar, então 

deixar um alerta para que a Prefeitura dê mais uma divulgada ou até mesmo sinalize talvez um pouco 

melhor ali, proibindo esses veículos com grande carga porque aquela vez se eu não me engano ficou 

ali liberado para 22 toneladas, que é um truque carregado, a gente tem saída por Sertão, por outros 

acesso para carreta  e só que ali infelizmente o pessoal está meio se provalecendo, então minha 

preocupação é daqui a pouco dar um problema nessa ponte, aquela vez estava funcionando tudo normal 

já foi um parto para os cara vir arrumar você imagina agora com essa função de pandemia, se chega 

dar alguma coisa ali a gente vai ficar de novo sem acesso por Mariana, então ainda mais agora também 

com essa obra que está vindo para o município também eu acho que era bom dar uma alertada para 

esse pessoal das empreiteiras ali, daqui a pouco algum material mais pesado, coisa assim, fazer o 
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transporte talvez por Sertão que é mais apropriado para veículos com extremo peso em cima." Usou a 

palavra o VEREADOR ALEX SANDRO, Líder do PDT, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também acho que quero parabenizar o pessoal da 

Saúde, os envolvidos que estão na linha de frente, a gente sabe que estão sendo rígido, não é fácil para 

o comércio mas eu acho que a população tem que se conscientizar, muitos estão se conscientizando 

outros estão, não estão levando muito a sério, porque não adianta também uma oficina fechar a porta 

e ficar 5 ou 6 do lado de fora conversando, os restaurantes estão de uma forma atendendo todo mundo 

com marmita, tendo mais trabalho, seria muito mais fácil colocar comida no buffet todo mundo se vira, 

então acho que o almoço está tendo nos restaurantes só que não adianta pegar 4 ou 5 marmitas e se 

amontoar na praça, todos juntos sem ter cuidado e é uma lástima também como falou o colega, as 

pessoas dizer: eu vou lá em tal município que lá não tem essa frescura, eu acho que a pessoa não 

deveria ir porque lá está o perigo, se não tem essa frescura, se não tem o cuidado que o nosso município 

está tendo, então acho que é uma situação complicada, eu acho que essa reunião com os comerciantes 

é bom, de repente ouvir alguma coisa, alguma ideia de algum também, que é muito importante e o nosso 

município ainda se escapou de uma situação que no começo foi muito preocupante, a questão do 

fechamento das empresas de fumo por uns dias, vocês imaginam o nosso município hoje com os fumos 

tudo dentro do galpão e as empresa fechada a 4 ou 5 meses como estaria a população, então acho que 

é um cuidado que a população vai ter é aguentar um pouco mais a situação, como foi bastante 

comentado aqui hoje e é uma lástima as pessoas falar que noutro município não tem cuidado ou outro 

comércio lá não tem essa frescura, eu acho que aquele comércio que não está com essa frescura que 

deveria ter um pouco mais de cuidado." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE MANOEL 

RENATO, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Deixo meus 

agradecimentos a todos que tiram um tempo para escutar as nossas discussões e o nosso trabalho. A 

gente fala bastante aqui, falamos quase que todos os vereadores, em recurso que vai vir e que veio, 

estive conversando com prefeito, até a semana passada não tinha entrado R$ 1,00 ainda, a gente fala 

que tal deputado destinou R$ 50.000,00 outros R$ 150.000,00 mas tu vai ver a realidade ele não é só 

destinar e o dinheiro já está nos cofres da prefeitura, então parabenizo o prefeito por todas as atitudes 

que estão tomando junto com o pessoal da Saúde onde tem conseguido bastante... tem informação que 

não tinha entrado dinheiro nenhum então a gente se até amanhã mesmo vou estar no município vou lá 

me informar se já chegou, se é recurso que pode ser comprado esses testes rápidos que a gente faz tanto 

pedido para que o secretário junto com o Executivo consiga adquirir mais que eu também acho que é 

a forma ainda melhor da gente se prever e controlar e tentar amenizar os casos, se entrou esses recursos 

que podem ser comprados que bom, a gente sabe que são caros esses testes, no início era quase R$ 

300,00 enfim agora acho que estavam comprando por 100 ou cento e pouco reais mas mesmo assim em 

quantidade tem que ter recurso e não um pouco para comprar. Gostaria também de deixar um pedido 

ao secretário de obras onde o vereador Alex Sandro já fez uma indicação que é sobre um bueiro que 

tem na água fria lá próximo à residência do Guacho, que a gente conhece por Guacho, onde passei lá 

e esse bueiro vai dar problema, até mesmo carro já está difícil de passar eu não olhei bem mas as 

beiradas dele fundiou para baixo, pode dar problema de cair um caminhão ou até mesmo os carros 

começar a bater em baixo, é complicado, quando ele puder dar uma olhada lá e também meus parabéns 

para Secretaria de obras, secretário, onde estão fazendo serviço que tem certeza absoluta que eu nunca 

tinha visto, lá para banda da zona dos Pacheco, aquela região lá, então a gente sabe que graças a Deus 

as máquinas estão funcionando, tem máquina para o lado da Invernada, para o lado da Serra, então 

com sorte também, que eu sempre digo, temos conseguindo a melhoria e fazer bastante melhorias nas 

estradas, claro que muitas coisas sempre vão ficando, mas se Deus quiser em breve vai estar quase 

todas as estradas para gente ter um acesso bom. Hoje naquele pedido de providência ali eu me 

equivoquei um pouco nos valores que eu falei que a prefeitura gastaria R$ 1.000,00 acho que é pouco, 

das colocação dos canos ali perto do bar do Gordo ali, mas que gaste 3 ou 4 mil eu acho que vale a 

pena, vamos torcer, eu acho que nós todos os vereadores, conversar com o secretário e o prefeito para 
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que ele coloque esses canos." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, 

convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia dez de agosto de 2020. 

 

 

Sala de Sessões, 03 de agosto de 2020. 

 

 

 

MANOEL RENATO DOS SANTOS SILVA               LUCIANE TEIFKE PACHECO           

              Presidente                                                              1° Secretária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


