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

Legislativa, realizou-se a vigésima segunda 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: 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. O vereador Nércio da Silva Ambos não estava 

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

aberta a Sessão. A ATA 21/20, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por 

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

131/2020 encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. N° 

131/2020 encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa. 

RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 031/20 

encaminhando proposições aprovadas em 03 de agosto 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. O VEREADOR ILO, abriu mão da palavra. 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 começar agradecendo a presença do Prefeito, do secretário de saúde, da administração, outros 

secretários que estavam presentes, bem como de todos os representantes do comércio, da Brigada 

também, na reunião de hoje que tratou sobre a questão do covid e sobre a questão do comércio aqui no 

nosso município, a gente tem visto que o comércio tem passado por dificuldades, a gente que frequenta 

bastante nosso comércio a gente vê algumas dificuldades, já é um ano difícil por causa da seca, já é um 

ano difícil por causa da venda baixa do fumo  ainda acontece mais essa pandemia restringindo o 

atendimento do comércio, acho que é importante a gente tentar buscar alguma forma de pelo menos 

dar um esclarecimento ao nosso comércio, acho importante a forma como escolheram os representantes 

para estar presente na reunião e onde montaram um grupo, quem sabe isso não seja uma semente para 

se montar uma associação comercial, uma CDL aqui na nossa cidade, com certeza isso seria de grande 

valia, acho importante ter sim decisões que vai gerar resultados, uma questão de inserir representante 

do comércio no comitê ou talvez até um representante do Legislativo nesse comitê; também 

apresentando uma referência para as pessoas do comércio tirarem suas dúvidas, no caso a doutora 

Bárbara se colocou à disposição, deu o seu contato pessoal dela para as pessoas buscarem informações 

até de como podem estar atendendo os seus clientes, espero que em breve saiamos dessa questão dessa 

bandeira vermelha e em breve estejamos a solução desse problema tão grande que é o coronavirus. 

Com relação, também nesse contexto do comércio hoje estou colocando com os colegas uma indicação 

para que seja pedido para a Defensoria Pública da União a vinda ao município, eu vi que vieram em 

General Câmara, vieram em Mariana, vieram em Sertão Santana para as pessoas que tiveram seu 

auxilio emergencial negado, buscar um atendimento dessa Defensoria que eles que dão esse 

atendimento, algumas pessoas até auxiliei encaminhar esse pedido quando era via e-mail mas saturou 

o sistema, caiu o sistema agora estão fazendo assim, acho que o município sim tem que buscar formas 

de trazer esse órgão para incentivar que mais pessoas recebam este auxilio emergencial, creio eu que 

isto está salvando o comércio hoje aqui no Barão por causa que são milhares e milhares de reais que 

entram todo mês e a prefeitura deveria ter se empenhado mais talvez, eu sei que o social trouxe um dia 

o cara da Caixa para auxiliar na questão das senhas, mas acho que a prefeitura deveria sim incentivar 
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mais esse programa, infelizmente por parte do executivo a gente só teve um péssimo exemplo de pessoas 

que não deveriam receber e acabaram recebendo, infelizmente faltou um atendimento maior nessa 

questão. Semana passada também foi comentado as questões das emendas parlamentares e enquanto 

estava sendo lido as correspondências, estava olhando no portal de transparência, as pessoas me 

questionam as vezes que eu mexo no celular durante a Sessão e quero esclarecer que quando eu estou 

no celular é buscando alguma informação que venha ser interessante durante a Sessão e estava 

buscando informações a respeito dos repasses; só para a saúde, na questão do covid, só para 

enfrentamento ao covid, veio R$ 204.366,00 só para enfrentamento ao covid e mais um recurso de 

custeio que creio eu, não quero mentir, mas vou me informar melhor, mas é um recurso extra que nunca 

veio, nunca havia vindo, foram R$ 299.247,00 só nestes dois recursos passa de R$ 500.000,00 acho que 

o executivo tem tido muita sorte no momento porque sim está vindo muito recurso, o governo, desde 

que o governo Temer assumiu e agora o governo Bolsonaro incentivou ainda mais os recursos aos 

municípios através das emendas de custeio e isso dá um diferencial enorme para os municípios, então 

eu peço que o executivo faça um bom gasto deste valor." Usou a Tribuna o VEREADOR RODRIGO, 

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

atrasado, mas o que vale é a intenção, queria desejar Feliz Dia dos Pais a todos os pais e aquelas mães 

também que muitas vezes são pais, então queria deixar um abraço a todos os pais. Parabenizar o colega 

Canelão que Deus te dê muita saúde, que o resto eu sei que tem braço e força para correr atrás e 

continue sendo esse companheiro do dia a dia. Eu tenho uma notícia boa, quer dizer uma que não é tão 

ruim e uma meio ruim para dar para vocês, sobre a pandemia, a boa é que nós acabamos de entrar em 

bandeira laranja e a ruim, com autorização do vereador Alemão, ele positivou o covid, ele me ligou e 

pediu para avisar todo mundo que esteve com ele hoje à tarde na reunião, que era para mim deixar 

avisado a população então que o nosso colega Vereador Nércio positivou no teste do covid, então as 

pessoas que de repente tiveram contato com ele, podem de repente passar no posto para ver se tem 

como fazer o teste ou não, tomara que Deus ilumine ele que seja que nem aconteceu com os outros 

casos, não dê nada  e logo esteja com nós trabalhando." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, 

quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições: INDICAÇÃO  

Nº 044/2020 DOS VEREADORES MATEUS, LUCIANE E TIAGO  que seja solicitado a Defensoria 

Pública da União a vinda desse Órgão ao município para auxiliar as pessoas que tiveram o auxílio 

emergencial negado. INDICAÇÃO  Nº 045/2020 DO VEREADOR RODRIGO  que seja estudada a 

possibilidade de colocar uma Van de quinze em quinze dias ou uma vez por mês para levar pessoas que 

queiram doar sangue ao Hemocentro e Hospitais de Porto Alegre. REQUERIMENTO N° 004/2020 

DOS VEREADORES LUCIANE E MATEUS, requerem que o Legislativo entre em contato com a 

Corsan devido a falta de água na cidade que ocorreu durante dois dias, ocorrido este pelo motivo da 

queima da bomba que abastece o município, que seja solicitado que a Corsan disponha de uma bomba 

reserva para que não ocorra mais faltas de água por período prolongado como ocorreu na semana 

passada. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR 

ALEX SANDRO, Líder do PDT, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se 

faziam presentes. "Parabenizar o colega Ilo pelo seu aniversário hoje, desejar toda a felicidade, tudo 

de bom para ti, saúde que a gente sabe que tu enfrentou um monte de cirurgia e está que é um cerne, 

você é forte de saúde. Também quero parabenizar os colegas, todos que nos assistem pelo dia dos pais, 

a gente sabe que dia dos pais são todos os dias mas tem uma data para se comemorar onde muitos 

sempre se reuniam com os filhos, faziam seu almoço e agora ficou tão difícil por causa da pandemia. 

Também quero agradecer a presença do pessoal da saúde, do nosso prefeito, os comerciantes nesta 

reunião tão importante que teve, situações que agravou bastante nosso comercio e onde as pessoas 

trazem as demandas para alguma flexibilização, mas a gente vê a dificuldade, como a gente teve há 

poucos minutos um caso do nosso colega Nercio, que trabalha com a gente, então fica bastante difícil 

aonde a gente vê em municípios que não teve o cuidado como se está tendo em Barão do Triunfo onde 

aumentou bastante dos casos, então acho que toda a comunidade, todas as pessoas tem que contribuir 
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com essa situação, ter todos os cuidados para não transmitir para as suas famílias." 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 por mais uma primavera hoje, mais 

um ano de vida, estou completando meus 6.2 agradeço a Deus todos os dias por ter mais esta 

oportunidade, mais um ano de vida. Também agradeço os colegas vereadores pelas felicitações e temos 

aí, sempre à disposição das pessoas, disposição de Deus e graças a Deus para mim, eu me considero 

uma vitória muito grande, de passar o que eu passei e hoje me encontro com muita saúde com mais um 

ano, então só tenho que agradecer a Deus por mais esse ano de vida. Também quero aqui deixar uma 

mensagem a todos os pais de nossa Casa aqui, de nosso município, de nosso estado, pelo Dia dos Pais 

de ontem, infelizmente eu já não tenho o meu, mas com certeza está num lugar reservado junto com 

Deus, a gente sabe que o pai é um mestre, é uma pessoa muito importante dentro da família, então deixo 

minha homenagem a todos os pais presentes e de nosso município. Também quero fazer um pequeno 

comentário aqui Presidente, conforme o assunto que se relatou na Sessão passada, eu acho que o 

Executivo pecou nas suas informações que passou, eu tive em contato com meu Deputado hoje e só ele 

colocou nos cofres da prefeitura quase 500 mil neste ano, são R$ 130 mil para a APAE, mais R$ 140 

mil na agricultura e quase R$ 140 mil para compra de uma caminhonete para a agricultura que  parece 

que vão perder a ementa, em dois municípios tiveram a mesma emenda e já foram licitadas, já 

compraram a caminhonete, que é um dinheiro altíssimo, quase R$ 140 mil por uma camionete e pelas 

informações que ele me passou parece que estão quase perdendo esta emenda também, então se o 

Executivo passou esta informação para você, geralmente ele pecou nas informações porque não é 

verdadeira não." Usou a palavra a VEREADORA LUCIANE, Líder do PSB, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Gostaria de desejar um feliz 

aniversário para o Ilo nosso colega Vereador, uma pessoa que eu considero histórico aqui dentro do 

Município porque um vereador de seis mandatos é porque você já fez bastante coisa boa e contribuiu 

bastante para o nosso município, então eu te desejo tudo de bom, bastante saúde o resto a gente corre 

atrás. Também não poderia deixar de desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais, não só aqueles 

que colocam o sobrenome na certidão de nascimento mas aqueles que são pais sempre presente na vida 

dos filhos, também não tenho mais meu pai mas sei que tudo que aprendi e todos os ensinamentos e 

tudo que eu sou hoje eu devo a ele, também o pai dos meus filhos que é o alicerce da minha família e 

sempre contribui para o melhor dos meus filhos e da minha família então os parabéns a todos os pais. 

Também gostaria de comentar da reunião de hoje, achei de grande valia onde o Executivo teve presente, 

os da Saúde, o povo, comércio em geral, os vereadores onde foi discutido várias questões onde a gente 

olha de um jeito, o comércio tem razão em querer a flexibilidade mas a saúde também a gente vê a 

preocupação no nosso município, então é o melhor jeito é conversando para tentar ajeitar melhor as 

coisas para um novo decreto. Também queria desejar ao nosso colega Vereador Alemão melhoras para 

ele e até agora fiquei bastante preocupada com a situação porque como a gente falou hoje de tarde 

bastante foi acontecer com um colega que a gente estava até junto, então é bem preocupante a situação. 

Também eu gostaria de semana que vem eu quero entrar com uma indicação sugerindo que aqui junto 

a Câmara, junto à contabilidade da Câmara, a possibilidade de repassar o dinheiro para compra de 

testes rápidos para covid, então tem que ver com a contabilidade, com o Presidente, como é que estão 

os recursos para de repente destinar, as vezes sempre sobra para dar para os testes rápidos." Usou a 

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

pessoas que se faziam presentes. "Desejar os parabéns ao nosso esteio da Casa, vereador Ilo, Canelão, 

acho que a tua marca ninguém vai conseguir bater tantos mandatos nesse nosso município com certeza 

é o recordista no estado, sempre que converso com alguém e perguntam quantos mandatos eu sou, digo 

sou de um e sempre cito o colega de seis mandatos e as pessoas sempre se surpreendem que são 24 

anos de vereador, alcançou isso foi por merecer. Também desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais, 

em especial ao meu que em muitas coisas, praticamente tudo na minha vida, minha inspiração em 

trabalho, em honestidade e tudo, ainda não sou pai mas torço que quando seja, seja pelo menos a 
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metade do que ele é. Desejar estimas de melhoras ao colega Nercio, agora mesmo enquanto a vereadora 

falava lembrei que a própria enfermeira Nádia falou que pode ser que aqui entre n[os tenha 2 ou 3 e 

foi dar o acaso que o vereador foi estar com esse vírus,  se Deus quiser não vai acontecer nada, com 

repouso vai se curar desse vírus e outras pessoas de nosso convívio que hoje positivaram também desejo 

melhoras que toda nossa população passe por esse momento com segurança. Eu gostaria de estar 

reiterando aqui um pedido onde no pedindo informação número 27 colocar que trata daquele projeto 

que votamos na semana retrasada, sobre os avanços dos professores, disse que veio a cópia veio para 

a Câmara só que eu pedi toda a documentação desde a denúncia que eu sei que o Executivo recebeu, 

as reuniões do comitê, do controle interno que eu sei que foi para eles que chegou a denúncia, então eu 

peço que o Executivo trate essa Casa com o devido respeito que merece, não tratou os professores com 

respeito que mereciam informando da situação que estava acontecendo mas então que trate pelo menos 

o legislativo com respeito que nós merecemos, a gente sabe que desde novembro já existia esse assunto 

e infelizmente não chegou e não foi tomada a devida providência que poderia ser tomada, evitando 

esses desgaste que está sendo vivido hoje, então eu peço pelo menos respeito a esta Casa e envie toda 

a documentação conforme a gente tem o direito de estar cobrando isso aqui. Também o comentário da 

vereadora Luciane, a questão dos testes, acho que a gente tem debatido há tempo, se tivesse vindo, 

desculpe, quanto mais teste se fizer mais chance tem de nós estar evitando esse problema e com certeza 

o valor até me surpreendeu porque achei pouco, R$ 35 reais por este teste, achei que era bem mais, 

então que o Executivo pegue uma emenda parlamentar, por exemplo, e compre em testes porque isso 

vai gerar muita segurança para a população." Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do 

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

presentes. "Primeiramente desejar meus parabéns ao colega Ilo, saúde, felicidade, muitos anos de vida 

e que continue sempre essa pessoa sincera e trabalhadora que você é. Também sobre a reunião, então 

novamente agradecer ao pessoal do comércio, os agentes sanitários, pessoal da Saúde, também nosso 

prefeito que se fez presente, eu acho que foi bem esclarecedora essa reunião, foi uma reunião de 

bastante debate, bastante questionamentos por parte do comércio, de algumas dúvidas para o melhor 

funcionamento e para que ninguém se complique porque a gente sabe que tem os dois lados da moeda, 

tem o lado do comércio que precisa trabalhar mas também tem o lado das normas e das leis que 

precisam ser obedecidas, então acho que tem que haver um meio termo com todo cuidado, eu acho que 

todo mundo, eu acho que não 100%, mas pelo menos uma porcentagem vai conseguir ir trabalhando e 

exercendo as suas funções da melhor forma possível. Também quero desejar melhoras e que possa sair 

dessa situação, que nem diz o outro, bem tranquilo sem nenhum agravamento, o nosso colega Vereador 

Nercio, que deu positivo seu teste para o covid, mas acredito que não há de ser nada e assim como 99% 

praticamente da população que eu acredito que se for testar mesmo todo mundo tem bastante gente, 

bem mais do que a gente imagina, infectada, infelizmente uma pequena parcela paga o preço só, acaba 

enfim hospitalizada ou até com algum problema mas acredito que não vai ser o caso do nosso colega 

Vereador. Também a questão que a vereadora Luciane falou, bastante importante vereadora, a questão 

é se a gente pudesse destinar algum recurso, alguma coisa para compra de algum teste, alguma coisa, 

essa questão é a questão que é muito bati o ano passado, foi o orçamento impositivo, se a gente tivesse 

feito um trabalho aqui nas nossas leis internas aqui da Câmara a gente poderia ter essa ferramenta que 

é uma ferramenta bastante útil para que cada Vereador pudesse destinar o valor x do orçamento para 

as suas colocações, tanto na saúde como na infraestrutura do município como em vários segmentos, 

mas infelizmente isso não foi dado sequência, é lamentável mas temos que tocar." Neste espaço, usou a 

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

abertura da Sessão. "Gostaria de comentar um pouco da reunião onde a gente teve com representante 

da saúde, do comércio, executivo, vereadores, onde foi bastante importante, cada um fez as suas 

colocações, teve as suas respostas com o jurídico da prefeitura, onde pessoas fizeram perguntas ela 

respondeu, deixou até o seu celular para algumas dúvidas as pessoas poderem tirar, agora o vereador 

Rodrigo nos passou graças a Deus eu acho para mim ele é muito bom a gente estar na bandeira laranja 
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de novo onde vai dar para dar uma melhorada no comércio, vão poder atender um pouco melhor e até 

os próprios lojistas e de madeireira, restaurante principalmente onde fica muito difícil da forma que 

está sendo, pessoa se tu está trabalhando tu tem lugar para ti ir tu pega tua marmita ali vai almoçar 

mas a maioria tem que comer na rua ali na rua mesmo na calçada então digo que foi muito importante 

a reunião e vamos ver se amanhã de repente temos menos restrições nos comércio mas digo que o povo 

tem que obedecer o que o pessoal da Saúde pede, o pessoal está trabalhando fazendo o possível e o 

impossível e o povo tem que obedecer, tem que usar máscara, se cuidar é a forma da gente evitar uma 

pandemia e desse covid no município. Gostaria de dar os parabéns ao vereador Ilo, desejar muita saúde 

Vereador, muitos êxitos na tua vida. Também sobre o que a vereadora Luciane falou de indicar, nós já 

indicamos R$ 30.000 eu não tenho certeza em que mês foi mas logo que iniciou a pandemia nós já 

passamos R$ 30000 para a prefeitura, já conversei com o prefeito na época, já indicando para testes, 

hoje com certeza a gente já tinha conversado, eu e a Solange, novamente de repente a gente retornar 

valores que a gente não está utilizando e a gente está economizando o máximo, parece que mais que 

temos economizando não tem como, então a gente com certeza vai devolver mais um valor, não sei dizer 

quanto e podemos sim indicar para testes, eu acho também que é a melhor maneira hoje de se espalhar 

muito essa covid é com os testes e iniciou com R$ 150 reais e hoje está sendo conseguido a 35 reais, 

não tem motivo para economizar muito nisso, com certeza pode serem comprados com certeza diminuiu 

200% então digo, qualquer um dos vereadores pode até falar pessoalmente com o prefeito para que 

seja comprado mais testes, já está sendo comprado bastante, parece que hoje eles falaram em próximo 

de mil já foi comprado, mas vamos comprar bem mais porque é a melhor forma ainda de prevenção 

para o nosso povo baronense. Também gostaria de deixar votos de pesares à família do falecido Valdir, 

a gente se criou lá perto da minha casa lá onde hoje infelizmente tivemos mais uma pessoa que se 

suicidou no município, a gente com certeza para mim é uma das piores mortes é essa mas infelizmente 

não temos hoje como evitar mas de repente com mais pediatra, pediatra não, desculpe, mais psiquiatra, 

horário, mais dias é uma das formas de amenizar esse problema, então deixo meus sentimentos a todos 

os familiares e dá para dizer que um rapaz novo, ele é dois anos mais velho do que eu, pessoa de 50 

anos para baixo é bem novo, então aconteceu mais essa, infelizmente mais esse suicídio dentro do 

município. Queria comentar um pouco dos valores que na outra Sessão eu falei que não tinha entrado 

para prefeitura, talvez eu até falasse mesmo em emenda mas emenda com certeza entrou e está 

entrando, digo valores indicados assim tipo indicação mas eu vou me informar bem até mesmo de todos 

os valores que o Mateus falou ali e na próxima Sessão eu passo para o pessoal saber certinho. Agradeço 

a todos presentes e a todas as pessoas que nos assistem no Face onde vi que na outra Sessão teve mais 

de 700 visualizações." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando 

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

 

 

Sala de Sessões, 10 de agosto de 2020. 

 

 

 

MANOEL RENATO DOS SANTOS SILVA               LUCIANE TEIFKE PACHECO           
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