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

Casa Legislativa, realizou-se a vigésima quarta 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: Rodrigo Semensatto de Lima, 

Luciane Teifke Pacheco, Ilo Wildfaier Lombardi, Tiago Pacheco Govoni, Diogo da Rocha Vaz e Mateus 

de Lima Romeira. Os vereadores Nércio da Silva Ambos e Alex Sandro Fallavena da Rocha não estavam 

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

aberta a Sessão. A ATA 23/20, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por 

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

139/2020 solicitando a retirada do Projeto de Lei n° 025/2020, desta Casa Legislativa. RECEBIDAS 

DE TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 034/20 encaminhando 

proposições aprovadas em 17 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 inscrito 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. "Uma saudação especial ao pessoal que trabalha na APAE, a 

Maiara, a Rosangela e a Vanessa e agradecer pelo cartãozinho e o panfleto e dizer parabéns a vocês 

pelo trabalho que estão fazendo nessa semana que é a semana dos excepcionais e vi que vocês estão 

fazendo bastante divulgação na cidade e no Facebook e parabenizo vocês pelo trabalho que vem 

desenvolvendo na APAE assim como os demais que não estão aqui e se engajam em trabalhar por esses 

alunos e toda comunidade Baronense que ajuda a nossa APAE, deixo meu boa noite a todos." Usou a 

Tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 

se faziam presentes, “em especial as funcionárias da APAE que hoje estão representando esta entidade, 

hoje pude acompanhar em parte a Live que fizeram falando sobre os trabalhos envolvidos na entidade 

e tudo mais, vocês sabem do meu apreço e da minha admiração pelo trabalho realizado na instituição 

e toda a história de nossa APAE, acho que a gente tem um município carente com tantas dificuldades 

mas temos uma belíssima instituição voltada para o atendimento dessas crianças e jovens com essas 

deficiência intelectual múltipla mas estão bem cuidadas, estão bem encaminhadas quando podem 

contar com atendimento de profissionais de tão boa vontade como é meu caso de vocês, sabem que sou 

um fã do trabalho de vocês e de toda a instituição, sabem que podem contar comigo assim como podem 

contar com todos os vereadores e também com toda a comunidade aqui do nosso município. Gostaria 

aqui de aproveitar também, hoje estou entrando com umas indicações, questão de algumas ruas, pedido 

de alargamento de algumas ruas, hoje até pude ver que foi feito um trabalho aqui na Rua Nestor Bridi, 

solicito, já conversei pessoalmente com o secretário esses dias sugerindo abertura de outras ruas, a 

gente vê que a grande dificuldade às vezes no transitar entre um espaço e outro, creio que com bem 

pouca coisa se consegue resolver. Também estamos comentando a pouco a questão da eleição, da 

votação, acho que seria prudente dessa Casa entrar em contato com o cartório eleitoral informando a 

situação do colégio e também aproveitar informar o cartório eleitoral da situação no nosso município 

que com certeza com esse pessoal dessa construção dessas torres vai ter bastante gente para justificar 

o voto, já é uma coisa que tenho pensado alguns dias acho que seria importante nós comunicar o 

cartório porque eles não sabem que isso está acontecendo e para eles estudar uma forma de evitar 

grandes aglomerações nas urnas por causa que vai ser 300 pessoas a mais aqui no centro, 200 ou 300 

não sei, para justificar o voto e isso vai dar bastante aglomeração então deixo a sugestão que está casa 

notifique o cartório eleitoral sobre a situação e também infelizmente do colégio que pelo visto não vai 
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estar podendo receber urnas." 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 047/2020 DO VEREADOR MATEUS que seja implantado 

o sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas de serviço no município, para que os prestadores de 

serviços possam emitir esse documento. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 042/2020 DO 

VEREADOR TIAGO que seja providenciado patrolamento e cascalhamento nos pontos necessários 

da estrada da Varzinha, entrando perto da residência do falecido Hélio Texeirinha, passando pela 

residência de Vilma Trapp indo até o Leozé. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 043/2020 DO 

VEREADOR MATEUS que seja providenciado alargamento e colocação de canos na Rua Teófilo 

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

MATEUS, Líder do PP, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Somente fazer um comentário sobre a questão do que está sendo desenvolvido na APAE 

nessa semana, toda semana tem a semana do excepcional e nesse ano como a gente pode acompanhar 

na Live também na participação da Dona Otília na rádio com todas essas funções da pandemia tudo 

está ficando mais complicado, tudo está sendo mais difícil e para tudo está se usando os meios virtuais 

e mesmo assim as gurias estão tendo a criatividade de saber utilizar os meios virtuais para divulgar, 

tem que lembrar o quanto é importante esse momento e toda a instituição no seu trabalho; neste ano o 

tema é protagonismo em poder e concretiza a inclusão social que é o grande trabalho da APAE que a 

conclusão social, não é porque talvez a criança ou jovem tenha alguma dificuldade ou alguma 

deficiência que não vai ter condições de se integrar a toda comunidade, a todo meio em que está 

inserido, com certeza é um baita trabalho que é feito e deixo novamente parabéns e que ano que vem, 

se Deus quiser, vamos ser passadas essa pandemia e podemos realizar atividades como sempre." Usou 

a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores 

e as pessoas que se faziam presentes. "Parabenizar o belíssimo trabalho de vocês perante a APAE, 

muito bem como falou Vereador Mateus, estamos na Semana Nacional da pessoa com deficiência 

intelectual e múltipla aonde o tema é protagonismo empodera e concretiza a inclusão social, eu acho 

que é um importante trabalho e cada vez mais a gente tem que buscar as conquistas e os direitos das 

pessoas, portadores da alguma deficiência e não só das pessoas que tenha deficiência também de suas 

famílias e de todo mundo que trabalha em torno dessa questão que é uma realidade e que é importante 

que a gente tem que trazer esse tipo de discussão para a sociedade e para as agendas políticas públicas, 

na assistência social, educação e na saúde para a gente poder discutir e defender os direitos e a situação 

das pessoas que encontram nessa vulnerabilidade, mas eu quero ressaltar que o nosso município aqui, 

que ele é uma referência nesse assunto, nessa questão e nossa APAE com ajuda de todos está indo muito 

bem e tenho certeza que está conseguindo atender de forma muito boa as pessoas que precisam do 

trabalho que vocês fazem perante a APAE, estão de parabéns e muito obrigado." Usou a palavra o 

VEREADOR ILO, Líder do MDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 

se faziam presentes, "em especial nossos funcionários da APAE que estão presentes hoje, de mesma 

forma deixo os parabéns para vocês pelas pessoas, pela equipe que você tem, pessoas unidas 

trabalhando sempre em prol de nosso município, das nossas crianças que mais precisam que são os 

alunos da APAE e eu não enxergo assim, acho que as pessoas que mais precisam são os alunos da 

APAE, coitados que tem uma deficiência que nós não temos, então deixo os parabéns pelo trabalho de 

vocês, continue sempre sendo trabalho maravilhoso que vocês têm, que todos nós e qualquer pessoa 

enxerga a vontade de cada uma de vocês para o trabalho que vocês têm em nome de nosso município e 

que prestam para nossos alunos da APAE, estão de parabéns. Quero justificar presidente a minha 

ausência na semana passada que não estive na Sessão onde estava em Porto Alegre e depois eu não 

estava me sentindo muito bem, achei melhor não vir na Sessão mas graças a Deus me encontro muito 

bem hoje, não foi nada que se pensava, só para justificar minha ausência, mas não tenho nada demais 

e estou muito bem de saúde." Usou a palavra a VEREADORA LUCIANE, Líder do PSB, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Gostaria de parabenizar 
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os funcionários da APAE que mesmo com a pandemia não deixaram passar em branco essa semana 

que é tão importante e hoje fizeram uma live onde explanaram o tema protagonismo empodera e 

concretiza a inclusão social, de grande importância nas nossas vidas. Ia dizer também que na próxima 

semana estarei entrando com um projeto de lei para inclusão no calendário de eventos do município 

do mês de agosto laranja, que é o mês da pessoa com deficiência intelectual e múltipla visando o 

município juntamente com a APAE realizar eventos, palestras e buscar a participação da comunidade 

junto à entidade que hoje apoia e busca a inclusão em nosso município, então a gente já está 

providenciando, nosso jurídico já está vendo e na próxima Sessão de antemão já estou alertando que 

vou entrar com um projeto de lei e mais uma vez parabenizar o trabalho de vocês que é muito bom em 

nosso município, vocês fazem um belo trabalho e só tende cada vez mais em frente melhorando mais, 

meus parabéns para vocês e toda equipe da APAE." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE 

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

deixo meus parabéns a APAE onde a gente sabe que é uma das maiores e melhores que temos na região, 

de prédio, de atendimento, tudo só tem a parabenizar onde já está tendo no município há 15 anos, 

tivemos já 5 presidentes, no início foi a Laurene, o Gelson, a Heleninha, a Lurdes e agora Dona Otília, 

a gente sabe que tomar presidência de qualquer entidade não é fácil, ainda mais mesmo com trabalho 

voluntário ainda é mais difícil e hoje graças a Deus a APAE vem desenvolvendo bem cada vez melhor 

e a gente vê a felicidade dos próprios alunos mesmo quando recebe a visita quando podem estar vindo 

para a APAE, hoje infelizmente não estão podendo por causa dessa pandemia que a gente está num 

momento difícil que a gente está passando mas se Deus quiser em breve vai voltar tudo ao normal, 

então a gente sabe que a APAE desde que iniciou sobrevive de doações dos próprios funcionários, saem 

a pedir, fazem rifa, a prefeitura é lógico e contribui com um valor mas grande parte de doações e eu 

parabenizo as pessoas que tenham coragem de sair a pedir e é a forma que hoje a APAE vem se 

mantendo e a gente sabe que os alunos todos são especiais e são muito inteligentes, a gente vê, eu vejo 

vários vídeos essas pessoas com deficiência que conseguem a tocar instrumento, tocar muito bem e 

cantar muito bem, então a gente todos, como Vereador falou, os vereadores com certeza apoiam de 

uma forma ou de outra mas a gente é um apoiador da APAE, então sempre eu no meu caso que eu posso 

eu passo lá, faço uma visitinha e da mesma forma digo que quem puder que faça uma visita ali que 

tanto os alunos como os funcionários, professores, ficam bem faceiro ou qualquer uma ideia que 

qualquer pessoa tenha, sendo para acrescentar tenho certeza que sempre vai ser bem recebida, então 

novamente agradeço vocês pela presença e parabenizo pelo trabalho que vocês vem prestando para os 

nossos alunos especiais e ao nosso município." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a 

presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia quatorze de setembro de 

2020. 

 

 

Sala de Sessões, 24 de agosto de 2020. 

 

 

 

MANOEL RENATO DOS SANTOS SILVA               LUCIANE TEIFKE PACHECO           

              Presidente                                                              1° Secretária 

 

 

 

 

 

 

 


