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

Legislativa, realizou-se a vigésima quinta 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, Mateus 

de Lima Romeira, Nércio da Silva Ambos e Alex Sandro Fallavena da Rocha. Havendo “quórum”, o 

Presidente Manoel Renato, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. A ATA 24/20, 

previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após passou à 

leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. N° 144/2020 solicitando a retirada 

do Projeto de Lei n° 025/2020, desta Casa Legislativa. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Of. Circular 

DCF n° 20/2020 do TCE; Of. n° 0492/2020 da CEF informando sobre créditos de recursos financeiros; 

EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 036/20 encaminhando proposições aprovadas em 24 de agosto 

2020. EXPEDIDAS A TERCEIROS: Edital para Audiência Pública n° 04/2020. 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. O 

VEREADOR RODRIGO, abriu mão da palavra. O VEREADOR ILO, abriu mão da palavra. Usou a 

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

se faziam presentes. "Então hoje retornando a esta Casa aqui depois de passar uns dias afastado, no 

último dia 10 de setembro vim a confirmar positivo para o coronavirus e aonde fiquei afastado do dia 

10 até o dia 24, eu fiquei fora das Sessões então hoje estou aqui me colocando à disposição, novamente 

estou na ativa novamente; agradecer em primeiro lugar a equipe de saúde aonde que está fazendo um 

belíssimo trabalho a respeito da pandemia, em nome da Nádia, da Sônia, da Andreia que hoje está 

afastada devido ao período eleitoral mas também na hora que eu precisei ela estava ainda ativa ali, 

quero deixar meus agradecimentos pelo trabalho que elas estão fazendo, quando eu precisei tive 

bastante gente que, teve várias da minha família que tiveram contaminado e o atendimento que tiveram 

ali, deixar meus agradecimentos pelo belo trabalho que estão fazendo, não posso deixar de agradecer 

e dizer para o pessoal que às vezes a gente brinca, têm pessoas que não acreditam mas que não é 

brincadeira, graças a Deus lá eu fui contaminado, minha esposa foi contaminada, a gente teve sintomas 

leves, às vezes a gente acha que está se cuidando o suficiente, eu mesmo parecia que me precavia, 

parecia que estava me cuidando o suficiente e quando eu vi eu estava contaminado então deixo aqui 

meu apelo para que a gente se cuide, que tome as precauções, que graças a Deus em nosso município 

a gente tem bastante contaminados, até agora temos só um caso de óbito, não temos aqui um caso grave 

mais dentro do município, mas toda precaução que a gente toma é pouco então deixo aqui esse apelo. 

Também quero agradecer aos nossos afiliados que nesse último dia oito estivemos aqui a convenção do 

partido, agradecer a todos que participaram em nome do PTB, como presidente do PTB, deixar meus 

agradecimentos a todos aonde que eu me lancei como pré-candidato a vice, então deixar meus 

agradecimentos a todos. Também quero aqui parabenizar todos os pré-candidatos a prefeito, a 

vereadores, deixar meu desejo de boa sorte a todos os candidatos, tanto a Vereador como a Prefeito, 

dizer que a gente está entrando aí em breve nesse período eleitoral e desejar uma boa campanha a 

todos, dizer que aqui a gente sabe que não vamos ter vaga para todos os pré-candidatos que hoje estão 

se lançando e daqui uns dias oficializando a sua candidatura e pedir para aqueles que venha se eleger 

que a gente olhe para o nosso município porque aqueles que ficar aqui em 2021, que passarem , que 

vamos trabalhar, os que puderem ficar nesta Casa, em prol do nosso município, que não vamos findar 

com estas picuinhas políticas que assim que continua estas brigas políticas, só quem tem a perder é o 
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município, então deixo aqui o meu desejo de uma boa campanha a todos e boa sorte a todos e reforço, 

não vamos estragar a amizade por causa de política, hoje aqui os pré-candidatos a prefeito 

oficializados, vereadora Luciane, prefeito Elomar, vereador Tiago como vice, então hoje somos pré-

candidatos, futuramente vamos ser adversários políticos, sei que hoje a gente trabalha parceiro do 

município, a gente oficializando a nossa campanha, ano que vem com certeza a gente não vai poder 

seguir trabalhando nós quatro aqui como a gente trabalhou em parceria pelo município então peço a 

vocês que quem de nós passar, vamos trabalhar pelo nosso município, olhando pelo nosso município, 

se assim Deus quiser e o povo baronense quiser que eu siga, quero que vocês saibam que vou ser 

parceiro e preciso de você sim para gente trocar ideias e seguir administrando o município com 

parceria de vocês se assim o povo baronense quiser que vocês passem e Deus quiser, o que vocês 

precisarem desse vereador aqui vos fala, vocês podem contar comigo para o que der e vier, desejo uma 

boa campanha a partir do fim do mês a vocês e pode vocês ter certeza que de minha parte assim que 

oficializar a minha candidatura, vocês não vão me ver falar mal de candidatura de vocês porque em 

primeiro lugar eu respeito a amizade, vou sim tentar mostrar meus projetos, trabalhar em prol do 

município e desejo uma boa campanha para vocês e o povo que faça suas escolhas." Em 

COMUNICAÇÕES, 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. “O Vereador Nercio bem falou sobre as convenções, também primeiramente 

Nercio, ficamos muito felizes de você estar conosco novamente depois de ter passado, por ter sido 

contaminado pelo vírus, mas hoje está aí cheio de saúde graças a Deus, então todos nós vereadores 

ficamos muito felizes com isso. Também falando sobre as convenções que praticamente todas já foram 

realizadas, quase que todos os partidos, aonde que já foram decididos os pré-candidatos a vereadores 

e a prefeito e vice, a qual também coloquei meu nome à disposição para compor a uma chapa de vice-

prefeito, junto com a vereadora Luciane, eu e o Vereador Nercio começamos juntos e vamos sair juntos 

aqui da Câmara mas por um objetivo que tenho certeza que tanto da minha parte quanto da dele por 

tentar almejar, tentar fazer mais pelo nosso município, com certeza a gente como Vereador já fez o que 

pôde, a gente está aí pleiteando a um cargo de vice-prefeito, com certeza Vereador para poder 

contribuir mais com o nosso município e com a nossa população que merece cada vez mais, acho que 

todos os prefeitos, todos os vices já deixaram suas marcas, uns fizeram mais, outros menos mas com 

certeza nosso município já desenvolveu muitas coisas, claro que a gente sempre enxerga que tem muito 

a melhorar e a população está aí para decidir, se acha que está bom, se acha que tem que fazer nova 

mudança, cabe ao povo e desejo boa sorte tanto ao prefeito Elomar e a Luciane que vai ser a candidata 

à qual vou apoiar como vice-prefeito, que façam todos uma campanha boa, uma campanha sadia, aos 

vereadores também vai ter bastante nomes, mas também vai ter várias cadeiras aqui nessa Casa que 

vão ou dar um passo à frente ou outro de repente não vão concorrer, então ninguém tem vaga garantida, 

todos que tem vontade de colocar seu nome à disposição tem chance, temos bons nomes concorrendo, 

de vários partidos e desejo boa sorte a todos, que façam todos uma boa campanha e com certeza o povo 

vai saber escolher quem são os melhores representantes, tomara, torço para que o próximo Prefeito, 

seja quem for, tenha uma Câmara parceira como Prefeito Elomar teve, acho que não tem o que 

reclamar de um vereador, econômicos na questão de diárias, parceiros na questão de buscar recursos, 

de repente faltou um pouco de diálogo da parte nossa, por parte dele, mas não é agora que a gente não 

vai discutir isso, mas eu tenho a convicção que todos os vereadores, de todos os partidos aqui foram 

bem parceiro do executivo, se não soube aproveitar um pouco mais foi por um pouco de falta de diálogo. 

Também queria colocar aqui, tem bastante reclamação sobre a rede de luz lá na Invernada dos Abreu 

novamente, não sei se algum vereador recebeu alguma reclamação, se persistir isso aí de repente a 

gente tinha que tentar enviar pelo menos um oficio para a CEEE para que eles dessem uma vistoriada 

lá na região que parece que cai a chave, vem e ligam e dali pouco tempo já finda a luz novamente."  Em 

seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade 

as seguintes proposições, Projeto de Lei e Projeto de Resolução: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 
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044/2020 DA VEREADORA LUCIANE que seja providenciado conserto ou colocação de canos na 

entrada em frente à residência de Darlan na Zona dos Pacheco, onde sobe para os cantilhos e sai no 

Gramal. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 045/2020 DA VEREADORA LUCIANE que seja 

providenciado patrolamento na estrada que passa em frente à residência do Ex Vereador Sabino e que 

sai na propriedade do Senhor Pedrinho na localidade Zona dos Pachecos. PROJETO DE LEI 

LEGISLATIVO Nº 007/20 DA VEREADORA LUCIANE Institui como “Agosto Laranja”, o mês de 

agosto, insere no calendário oficial de eventos do município de Barão do Triunfo/RS e dá outras 

providências. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 007/20 – 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 Coronavirus (COVID19) e dá outras providências. Após, passou-se 

ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. O VEREADOR NERCIO, abriu mão da palavra. Usou a 

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

pessoas que se faziam presentes. "Como foi bem falado aqui a questão que a gente está iniciando um 

período eleitoral, acho que todos os partidos do município fizeram suas convenções, os nomes estão 

postos, cabe à população decidir qual que prefere para administrar nosso município nos próximos 

quatro anos. Também aqui na Câmara com certeza teremos uma grande renovação, cinco dos 

vereadores atuais não estão concorrendo à eleição, somente 4, 3 do MDB e mais eu que vamos tentar 

de novo, desejo a todos nós uma boa sorte que a gente consiga alcançar nossos objetivos, claro que 

não tem espaço para todo mundo mas que Deus ilumine a todos nós, que a gente consiga fazer uma 

campanha limpa, uma campanha séria porque cidade pequena todo mundo se conhece, acho que todo 

mundo sabe quem são as pessoas, desejo êxito a todos nós. Fazer também uma colocação, os pedidos 

de informação, hoje veio alguns mas tem alguns atrasados, tenho curiosidade principalmente num que 

eu quis sobre as emendas parlamentares, poucos dias estava conversando com alguns vereadores na 

questão da Casa do Mel entre outras questões aí que nós não ficamos mais sabendo como é que ficou 

então na próxima semana estarei encaminhando, se não vier a resposta, então juntamente com quem 

quiser assinar, um pedido de informação novamente sobre essas situações. Também fazer uma menção 

a questão que agora se inicia a Semana Farroupilha e como tudo nossa vida esse vírus modificou até 

isso, normalmente hoje estaríamos lá no CTG fazendo uma Sessão Solene mas com essa pandemia 

trancou todas as atividades do CTG, desejo boa sorte para diretoria porque não é fácil administrar 

uma entidade que depende de lucros de eventos quantos anos pode fazer um evento, mas se Deus quiser 

em breve teremos alguma solução, seja um remédio, uma vacina, alguma coisa porque do jeito que está 

já estamos caminhando para 7 meses parado muitas coisas e o preço vai ser bem caro, não estou 

questionando se foi certo ou errado, mas é complicadíssimo." O VEREADOR DIOGO, abriu mão da 

palavra. Usou a palavra o VEREADOR ALEX SANDRO, Líder do PDT, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes, "Também aí em nome da presidente do partido 

PDT agradecer a cedência dessa Casa onde teve a convenção dia 7 passado agora, agradecer a 

presença de todos que estiveram presentes. Também foi muito importante onde veio o Doutor Petrônio 

aí com uma palestra e explicações para os pré-candidatos aí, de muitas coisas aí que mudou com essas 

novas leis, então às vezes fazer uma campanha errada sem saber o que está fazendo onde de repente 

nem assumi uma cadeira e desejar uma boa sorte a todos os candidatos, para os da majoritária também 

e parabenizar aí a coragem que muitas vezes de pessoas que são convidadas aí para concorrer a uma 

campanha, a uma eleição, muitas vezes é bastante ignorante a gente escutar e 3 ou 4 pessoas 

conversando e rindo das pessoas que vão ser candidatos, que são pré-candidatos, muitas vezes estão 

ali criticando mas não tem coragem de pôr o nome para concorrer, então eu acho que tem que 

parabenizar as pessoas que estão colocando o nome à disposição. Também como o colega Tiago aí 

comentou a questão da luz na Invernada dos Abreus, bastante reclamação, praticamente desde o dia 

primeiro, dia 2 de setembro aí eles vem ali, ligam a chave que fica lá em cima perto do Sítio da Lagoa 

lá na Invernada, em duas três horas não tem mais luz, então de repente vai ter que ser feito alguma 

coisa aí para eles vir levar a sério isso aí e achar o problema da rede luz." Usou a palavra o 
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VEREADOR ILO, Líder do MDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 

se faziam presentes. "Como já foi falado, estamos chegando já quase na campanha já temos quase em 

pré-campanha do município, também quero aqui deixar uma boa campanha a todos os candidatos, aos 

que estão deixando a cadeira de vereador para um êxito maior, vereadora Luciane, Vereador Alemão, 

Vereador Tiago, de minha parte deixo os parabéns a vocês e a todos né por estar aí se colocando à 

disposição, colocando essas pessoas em busca do melhor do nosso município, de minha parte deixo os 

parabéns à todos vocês, aos colegas estão indo a vereador que nem eu também estou indo, gente sabe 

que é um número altíssimo de candidatos a vereador que não sei quem é que vai ter mais sorte de se 

eleger, número alto de candidato também, mas todos tem o mesmo direito, então de minha parte deixo 

parabéns a todos os candidatos independente de partido, desejo a todos uma boa campanha, que a 

gente possa fazer uma campanha com bastante diálogo, com bastante respeito e no fundo somos todos 

iguais, a sigla não quer dizer independente da pessoa se dispor ir atrás do melhor para o nosso 

município, então Luciane, Alemão, Tiago, parabéns para vocês que estão deixando esta Casa para um 

cargo maior independente de partido, provavelmente mais a frente um ou outro vão se encontrar, uns 

mais aqui ou mais ali, eu não sei se vou estar nesta Casa ou não, mas de minha parte com certeza todos 

que se eleger vão ter meu apoio." Usou a palavra a VEREADORA LUCIANE, Líder do PSB, saudou 

o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Hoje não poderia te 

deixar primeiro de homenagem, fazer homenagem a meu esposo, meu companheiro que está de 

aniversário, desejar a ele muitas felicidades, muito êxito, muita alegria sempre na vida dele, como não 

dá para deixar de dizer meu incentivador, a pessoa que sempre me dá coragem de lutar no dia a dia e 

então desejo tudo de bom e melhor na vida do Ivan. Também falando sobre as convenções onde vou ser 

pré-candidata, gostaria de agradecer ao meu partido pela confiança na minha pessoa e também os 

demais partidos da Coligação, ao Tiago também pré-candidato meu vice, também é uma alegria 

também de estar junto comigo compondo a majoritária das eleições. Quanto o que o nosso colega 

Nercio disse aqui na Câmara eu sempre tive adversários na política, nunca tive inimigos, então dessa 

mesma forma vai continuar sendo e como eu digo sempre aqui nessa Casa eu fiz muitos grandes 

amizades e com certeza eu vou levar elas sempre comigo até o final do ano, embora se eu não tiver me 

eleito prefeita eu vou estar no município e vou sempre estar dando, fazendo o melhor que eu posso pela 

população e também como o Sandro falou, parabenizar todos os candidatos que colocaram o nome a 

disposição porque é muito fácil as  vezes falar dos políticos mas ninguém quer colocar o nome e 

enfrentar uma campanha, é bem verdade isso aí,  então eu desejo a todos uma boa sorte e que seja o 

que Deus quiser, não que seja feita a vontade minha, mas que seja a vontade de Deus e dos eleitores, 

então que tenhamos uma campanha limpa e correta e que as nossas amizades sempre continue porque 

pelo município que todos nós lutamos, tenho certeza disso, tanto nós quanto meus oponentes, que 

também desejo muita boa sorte Alemão, pra ti e para o Elomar." Neste espaço, usou a palavra o 

PRESIDENTE MANOEL RENATO, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da 

Sessão. "Gostaria de agradecer os participantes da nossa convenção do MDB onde a gente teve aí dois 

nomes para concorrer a prefeito, tivemos uma convenção boa, uma votação tranquila, da melhor forma 

possível eu sempre preferi que não tivesse conversão mas a democracia é assim onde se tiver mais que 

um candidato que colocar o seu nome à disposição tem que ser disputados, mas eu agradeço a todos 

que vieram e votaram, conversaram, aparentemente saíram todos tranquilos, a gente já sabe que se 

colocar um nome pode ganhar ou perder, tem que ir já pensando mais em perder e nem tanto em ganhar, 

a gente tem que estar esperando né sempre a derrota, acredito que foi dessa forma, a gente depois que 

terminou todo mundo conversando tranquilo a gente está com nosso pré-candidato aí que ganhou na 

convenção, acredito que 90 ou 95 ou mais por cento do nossos votantes aí saíram faceiros, vão sair 

apoiando, que a maioria disse que é do lado do PMDB, candidato qualquer um que ganhasse a gente 

tinha que seguir apoiando e ajudando e disputando uma eleição aí está bem próxima, então eu deixo 

uma boa sorte aí a vereadora Luciane que colocou o nome à disposição para concorrer a prefeito, ao 

Vereador Tiago a vice, a gente sabe que é complicado, para vereador já é imagino para prefeito e vice, 
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ao Vereador Nercio que eu tenho a maior certeza que vai ser uma campanha tranquila, todos são 

pessoas que jamais vão sair criticando ou falando mal de a ou b, a gente todo mundo já está acostumado 

com essas campanhas, então desejo mesmo de coração em uma boa campanha, uma boa sorte a eles e 

aos demais candidatos a vereadores que não é fácil não, que nem todos estão falando, é uma empreitada 

bem complicada, a gente tem que estar preparado para tudo, para perder, para ganhar para receber 

chateada, para pessoa chegar e te dar os parabéns e te elogiar, te ajudar e outros nem tanto, outros 

tentam te derrubar e é por aí afora, mas agradeço aos partidos que decidiram nos apoiar o MDB que 

a gente sabe que é a democracia, os partidos têm a liberdade cada um tem o seu modo de pensar, então 

bom que ficou assim dividido, ficou um pouco com o PSB, um pouco o MDB e vamos para um eleição 

aí de 2020 bem tranquila se Deus quiser. Também acho eu que tem algum partido que optou por não 

apoiar nenhum dos candidatos a prefeito, eu particularmente apoiaria, jamais ficaria neutro, mas é que 

nem eu estou dizendo cada pessoa tem um pensamento, então deixo uma boa sorte a todos candidatos 

e que a gente faça aí uma campanha tranquila se Deus quiser para que no início de janeiro estejamos 

todo mundo aí só parabenizando os ganhadores e sem nenhuma inimizade para ficar se preocupando. 

Também gostaria de parabenizar os aniversariantes do mês, especialmente a Valentina, a Clair, o 

Lorentino e os demais que estão de aniversário aí no mês de setembro, deixo meus parabéns e 

felicidades a todos, agradeço aí a presença do secretário Garigan também e de todas as pessoas que 

estão nos escutando por áudio, tenho certeza que tem bastante gente, hoje a gente não está transmitindo 

ao vivo a Sessão mas por áudio o pessoal pode continuar escutando, então agradeço a todos que estão 

escutando aí ficando mais ou menos por dentro aí dos trabalhos dos vereadores." Nada mais havendo 

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

dia vinte e um de setembro de 2020. 

 

 

Sala de Sessões, 14 de setembro de 2020. 

 

 

 

MANOEL RENATO DOS SANTOS SILVA               LUCIANE TEIFKE PACHECO           

              Presidente                                                              1° Secretária 

 

 

 

 

 

 

 


