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

Legislativa, realizou-se a vigésima terceira 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, Diogo da Rocha Vaz e 

Mateus de Lima Romeira. Os vereadores Nércio da Silva Ambos e Ilo Wildfaier Lombardi não estavam 

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

aberta a Sessão. A ATA 22/20, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por 

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

137/2020 solicitando a retirada do Projeto de Lei n° 025/2020, desta Casa Legislativa; Of. N° 138/2020 

encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa. RECEBIDAS DE 

TERCEIROS: Of. Circular DCF n° 16/2020, assunto, recebimento de auxilio emergencial por agentes 

públicos; Of. n° 17/2020 da APAE, informando sobre a semana da pessoa com deficiência. 

EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 032/20 encaminhando proposições aprovadas em 10 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, 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 046/2020 DOS VEREADORES LUCIANE, MATEUS e TIAGO que 

seja estudada a possibilidade do Executivo aderir ao Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico do RS 

(PIAA/RS), programa este que prevê que empresários possam destinar parte do ICMS para aplicação 

nas obras dos acessos e de ligações asfálticas. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 041/2020 DO 

VEREADOR ALEX SANDRO que seja providenciado colocação de placa de PARE na esquina da rua 

Bento Gonçalves com a rua Luiz Gonzaga Dalbem.  Justificativa: Com a falta dessa placa os motoristas 

que trafegam nessas ruas, principalmente pessoas de fora do município ficam sem saber qual é a rua 

preferencial, podendo ocasionar acidentes no local. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 028/2020 DO 

VEREADOR MATEUS que informe como se encontra o processo de convênio para emissão de 

carteira de identidade e se há previsão para início desse serviço na Prefeitura. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 029/2020 DO VEREADOR MATEUS que informe todos os gastos que foram 

empenhados com recursos oriundos do auxílio ao COVID 19, bem como que informe o que foi feito 

com os recursos oriundos a emendas de custeio da Secretaria da saúde. 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. "Desejar melhoras à todos 

os que estão infectados com a doença no município e em todo o nosso Brasil e melhoras para os nossos 

colegas vereadores, o Nercio e o Ilo que não estão hoje e que todos fiquem bem." Usou a palavra o 

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

que se faziam presentes. "Gostaria de deixar registrado aqui um pedido novamente para o Executivo a 

questão da iluminação pública aqui do centro da cidade e com certeza também do interior, é complicada 

a situação, tem vários pontos que estão há meses sem ter iluminação. Também frisando o que o colega 

Tiago falou nesses dias, passei nesses dias na região do Cerro dos Abreus e vi que tem dois cavaletes 

naquela ponte, mas até agora não fiquei sabendo se está prejudicada a ponte ou o quê que é, mas peço 

ao Executivo que esteja prejudicada, tem que ter um limite de peso, que coloque a identificação, como 

o vereador Sandro falou a questão das placas de pare, é difícil e complicado, infelizmente algumas 

pessoas não têm a responsabilidade de manter aquilo ali, mas o Executivo tem que estar atento à esta 
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parte. " Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE MANOEL RENATO, saudou novamente quem 

não se fazia presente na abertura da Sessão. "A gente hoje decidiu a não transmitir a Sessão por 

orientação do Igam, então por este período eleitoral a gente não vai estar transmitindo as Sessões ao 

vivo, mas no momento que passar este período a gente vai retornar a transmitir. Também gostaria de 

deixar melhoras, desejo de melhoras para o vereador Nercio, onde infelizmente ele pegou esta covid e 

felizmente nós da Câmara todos fizemos testes e, graças a Deus, todos deram negativo, então hoje até 

liguei para ele e ele disse que está plantando fumo, está se sentindo bem, mas deixo melhoras para ele, 

que na próxima segunda, acho que ele já vai estar participando da Sessão. Também para o vereador 

Ilo, que nos informou que não estava se sentindo bem, estava com sintomas de gripe e a gente tem a 

orientação para que se o vereador tiver com febre ou com gripe, não participe das Sessões, também 

deixo o desejo de melhoras para ele, com certeza na próxima Sessão também estará com nós, se Deus 

quiser. Queria deixar votos de pesares para o família da dona Neli, que sempre foi moradora do Barão, 

mãe da Cleni, onde também a gente teve esta perda dela que foi na semana passada ou talvez no início 

da outra, com certeza vai fazer muita falta para os parentes, filhos e netos, que tinha bastante e os 

amigos 'que também ela tinha bastante no município." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada 

a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e quatro de agosto de 

2020. 

 

 

Sala de Sessões, 17 de agosto de 2020. 

 

 

 

MANOEL RENATO DOS SANTOS SILVA               LUCIANE TEIFKE PACHECO           

              Presidente                                                              1° Secretária 

 

 

 

 

 

 

 


