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

Casa Legislativa, realizou-se a vigésima sexta 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 25/20, 

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° 037/20 encaminhando 

proposições aprovadas em 14 de setembro 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 MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores 

e as pessoas que se faziam presentes. "Gostaria de iniciar falando de uma indicação que estou 

colocando junto com o vereador Diogo, não sei se mais algum outro Vereador está assinando, a questão 

dos esportes, eu faço parte do corpo técnico da Secretaria de Saúde, hoje estou afastado por questão 

eleitoral, mas defendo que as coisas aos poucos tem que voltar ao normal, muito falam questão de 

escola que teria, comparando com escola, mas eu, minha esposa é professora de séries iniciais e levo 

muito em consideração que uma escola não tem como acatar as exigências dos governos federais ou 

estaduais, começando pelo transporte, o transporte teria que ser o dobro de vagas, ônibus que leva 20 

pessoas teria que estar levando 10, teria que botar o dobro de veículos rodando no nosso município e 

fora todas as outras exigências, então as escolas não conseguiriam estar cumprindo essas exigências, 

nem aqui no Barão nem em qualquer lugar do país, creio eu, por isso as questões das escolas sou contra 

voltar às aulas, também sou contra voltar as festas, como é que vai estar controlando, mas a questão 

do esporte, não é porque hoje eu faço parte do Clube Cruzeiro que vou estar quase legislando em causa 

própria, digamos assim, para que volte o esporte mas eu penso assim, dia 20 fez seis meses que estamos 

em pandemia, seis meses que essa gurizada, essa juventude está sem uma atividade saudável, sem um 

evento para sair, sem uma festa, o que acaba acontecendo? Todo mundo sabe, cabeça vazia é oficio do 

tinhoso, se existe condições talvez ali o clube está oferecendo um ambiente seguindo os critérios que o 

corpo técnico do Estado aprovou, tem um ginásio também que teria condições de estar seguindo esses 

critérios, eu acho que sim seria possível quando ver estar oferecendo seguindo todos os critério, 

medição de temperatura, espaço para higienização, se precisar tomar um banho depois do jogo, creio 

sim que temos que cuidar da questão da Saúde física das pessoas mas a saúde mental é muito 

importante, se a pessoa está deprimida, estressada, a imunidade baixa e isso vale para qualquer doença, 

tanto para o corona vírus, como qualquer outra doença, sei que é um tema polêmico essa volta do 

esporte, mas acho que temos que tentar sim, tentar gerar oportunidade para as pessoas seguirem a sua 

vida dentro das limitações e com certeza se o governo do Estado está liberando de certa forma é porque 

eles, os técnicos do governo Estado consideram viável essa retomada, por exemplo do esporte, por isso 

junto com o vereador Diogo e desculpe se mais algum Vereador estiver participando e eu não citei, 

estou entrando com este pedido, para de forma responsável a gente estar permitindo que a juventude 

tenha uma atividade saudável dentro dos critérios estabelecidos pelo Governo do Estado. Também 

tenho sido bastante cobrado, Presidente, e sei que a decisão foi tomada, até foi conversado com os 

outros vereadores, mas tenho sido bastante cobrado a questão da transmissão das Sessões nas redes 
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sociais e nos quatro anos que eu estive aqui nessa Casa eu sempre cobrei a transparência por parte do 

executivo e acho que a transmissão é uma forma de grande transparência para com os munícipes e 

acho que cada vereador tem sua responsabilidade e que quando vier aqui nessa Tribuna usar a palavra 

se responsabilizar pelo que está falando, então eu deixo aqui registrada minha opinião, vi hoje que 

Mariana cancelou hoje de manhã e de tardezinha já revogou e vai voltar a transmitir, acho que foi um 

grande avanço na questão das transmissões, na questão da transparência e na questão da participação 

do povo no processo legislativo e sei que veio uma orientação por parte do Tribunal, mas acho que a 

gente deveria sim se informar com Mariana, ver qual é o entendimento que eles tiveram, que o jurídico 

deles teve, para quando vê retomar estas transmissões, eu acho que foi um grande passo que foi dado 

no ano passado e que poderia estar voltando a funcionar.   Na semana passada disse que ia fazer uma 

indicação com  relação a emendas e como hoje extrapolei as 3 indicações, não coloquei esse pedido de 

informação, mas não posso deixar de comentar aqui de novo, mais uma semana chega e não veio a 

resposta sobre os pedidos de informação que eu fiz meses atrás, não se precisar quantos meses, mas faz 

meses que eu fiz este pedido de informação, sobre as emendas, a situação das emendas, a gente conversa 

com uma pessoa, conversa com outra, nos questionam, até o Silvio que era presidente do Coderpa, 

Presidente da associação do Arroio Grande, várias associações estão na expectativa de estar recebendo 

os implementos que estão sendo, que estão vindo através das emendas e a gente fica ali sem uma 

resposta, então peço novamente que o Executivo encaminhe essa resposta porque senão o jeito vai ser 

procurar o Ministério Público porque é uma falta de consideração com o legislativos do município, a 

gente está esperando tantos meses uma resposta, sendo que o prazo é de 30 dias, então deixo novamente 

o pedido, se não, não vai me restar alternativa a não ser procurar o ministério público, até hoje estava 

em São Jerônimo, se soubesse que não tinha vindo a resposta, teria chegado no ministério público, se 

tivesse condições deles me atender para passar essa situação para eles, a gente sabe a obrigação que 

tem, de estar fiscalizando, a gente sabe os meios que a gente tem para fiscalizar e infelizmente não está 

sendo alcançadas informações para nós."  Em COMUNICAÇÕES, os vereadores previamente inscrito 

foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a Tribuna o VEREADOR ILO, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Em Primeiro lugar eu quero fazer um 

comentário aqui, na semana passada tive contato com o deputado estadual Alceu Moreira, através do 

assessor dele também, além de tanto tempo que eu graças a Deus já enfrentei seis campanhas nesse 

município, vamos para sete e nunca vi de parte do diretório Estadual que fosse enviado algum recurso 

para campanha e agora parece que vai ter umas pequenas, recurso não é muito não, para vereador, 

parece que vai ter para prefeito também, mas que seja gasto em material de campanha, então de mesma 

forma eu quero agradecer o presidente Estadual do MDB, Alceu Moreira, por esta iniciativa, o pouco 

que vem mas com certeza vai nos ajudar, dando para comprar alguns materiais de campanha já vai 

ajudar muito, a gente sabe que a situação não é fácil para ninguém então deixo aqui meu agradecimento 

ao Deputado Presidente PMDB por  esta iniciativa, eu acho que já até mandou para alguns vereadores, 

o assessor dele mandou, então da minha parte eu fiquei muito bem grato por esse pequeno recurso que 

está vindo. Conforme o vereador Mateus falou, da Sessão não ser transmitida, eu também sou favorável 

que seja transmitida, até porque a maior parte das pessoas não estão se fazendo presentes por causa 

desse risco do covid né, mais pessoas gostaria de fazer presente na Sessão e não vem por esse problema 

então eu acho que deveria ser transmitida, eu de minha parte Mateus, tem meu apoio para que seja 

transmitida novamente."  Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas 

e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições e Projeto de Lei: INDICAÇÃO Nº 048/2020 

DOS VEREADORES DIOGO, MATEUS E LUCIANE que seja permitido a pratica de competições 

esportivas e treinos de atletas profissionais e amadores se o município estiver com bandeira amarela ou 

laranja, conforme classificação de modelo de distanciamento controlado, instituído pelo Governador. 

INDICAÇÃO Nº 049/2020 DO VEREADOR MATEUS que seja enviado ofício ao cartório eleitoral 

informando que nessa eleição teremos um número considerável de pessoas de fora do município devido 

as obras das torres de transmissão e que em virtude disso seja disponibilizado um espaço extra para as 
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justificativas. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 046/2020 DO VEREADOR ILO que seja 

providenciado patrolamento e cascalhamento na estrada dos Bunilhas, saindo da produção passando 

pelas residências de Demar Lanzarini, Ordi até residência do Élio, retornando pela residência de João 

Teodoro de Abreu, Zé Francisco, Alexandre até residência de Alcidis Pereira. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 047/2020 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja providenciado 

substituição de ponte por bueiro na estrada que vai do Faxinal pra ponte de ferro, próximo a propriedade 

de Claiton e Adriano Rijoski, onde hoje só há passagem para trator e algum caminhão por dentro da 

sanga. MOÇÃO DE APOIO Nº 002/2020 DOS VEREADORES MATEUS E ILO 

MANIFESTAÇÃO DE APOIO à reivindicação dos mais de 27 mil trabalhadores(as) da rede estadual 

de educação cujos pontos foram cortados em razão da greve protagonizada pela categoria. Os 

profissionais pleiteiam a reversão da medida imposta pelo governo do estado amparados nas razões 

abaixo coadunadas: Após travar uma dura greve para defender seus direitos e carreiras, os(as) 

educadores(as) gaúchos honraram o compromisso com os(as) mais de 800 mil alunos que dependem da 

escola pública, recuperando as aulas devidas e concluindo o ano letivo de 2019. Prestaram, portanto, os 

serviços para os quais são nomeados(as) e contratados(as). Não obstante, seus salários foram cortados 

como forma de retaliação ao movimento grevista. Efetivamente, estes(as) educadores(as) trabalharam 

de graça.  Como é público e notório, a categoria dos(as) trabalhadores(as) em educação já amargava, 

antes da pandemia, um intenso processo de empobrecimento, agravado pela recente perda de direitos. 

Em julho, contam-se 55 meses de salários atrasados e parcelados, e quase seis anos sem qualquer 

reposição salarial, acumulando perdas inflacionárias superiores a ⅓ do poder aquisitivo desde novembro 

de 2014. Ademais, em abril, o governo redefiniu os critérios de adicionais percebidos por educadores(as) 

que trabalham em escolas de difícil acesso, em áreas periféricas ou com alta periculosidade, reduzindo 

proventos de 70% da categoria. Cabe aludir ao grave momento que atravessamos, que inclui despesas 

extras com a saúde e evidencia a importância da renda dos servidores(as) para o sustento familiar em 

um período de crise e desemprego, bem como para fazer girar o comércio e a economia local. Outrossim, 

esta é uma categoria que está trabalhando dobrado desde o início da pandemia, utilizando equipamentos 

pessoais e pagando Internet com os próprios recursos para não deixar desassistidos os estudantes que 

dependem da escola pública, apesar dos salários cortados, defasados, atrasados e parcelados. Embora o 

mérito legal do desconto imposto pelo Executivo permaneça em litígio no Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, as graves consequências urgem por uma solução célere e compatível com a dimensão 

do problema. São famílias inteiras em situação de calamidade, que perderam 30% dos seus ganhos 

mensais desde janeiro e sem perspectivas de alívio financeiro. Trata-se de uma questão humanitária. 

Sustar a renda de quem já se encontra no limite de suas possibilidades é uma ameaça à vida destes(as) 

trabalhadores(as) e seus dependentes; Solucionar este impasse e fazer cessar o sofrimento de quem 

educa o povo gaúcho está a pleno alcance do governo estadual, bastando um gesto de boa vontade do 

chefe do Executivo. O pagamento sonegado aos(às) educadores(as) pode ser realizado prontamente em 

folha suplementar, sem qualquer impacto adicional aos cofres públicos, vez que os gastos com a folha 

de pessoal já constavam na previsão orçamentária. Reiteramos: as aulas devidas foram recuperadas e, 

em meio a uma pandemia, é incabível a continuidade de uma medida meramente punitiva e 

politicamente motivada. Caráter evidenciado pela declaração do governador de que o corte serviria para 

“desestimular a prática grevista”. Diante do exposto, após aprovação do soberano Plenário, requer-se 

que seja encaminhada a presente moção à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e ao Palácio 

Piratini, pleiteando pela reversão do corte do ponto e pagamento dos dias parados já recuperados 

pelos(as) trabalhadores(as) da rede estadual de educação. PROJETO DE LEI Nº 026/20 Autoriza o 

Poder Executivo a contratar emergencialmente um (a) Farmacêutico (a) para atender excepcional 

interesse público pelo prazo que especifica e dá outras providências. 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. "Não poderia deixar de 

lembrar que o dia de ontem que foi a data comemorativa a Revolução Farroupilha, que é o mito 



 

 ATA 026/20  4 
 

 

fundante da cultura Gaúcha, é a partir dela que se estabelece toda identidade do Povo Gaúcho com as 

suas tradições e seus ideais de liberdade e igualdade, hoje a cultura Gaúcha é reverenciada através 

dos milhares de CTGs instalados no Rio Grande do Sul e a cada 20 de setembro o gaúcho reafirma o 

orgulho de suas origens e o amor à sua terra; parabéns a nós todos os gaúchos e gaúchas de todas as 

querências." 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 a vereadora Luciane falou, a questão da Semana Farroupilha, a gente sabe que essa 

semana foi bem complicada, bem diferente de outros anos devido à ausência da possibilidade de fazer 

qualquer atividade, mas quero parabenizar o CTG que mesmo online esteve bastante atividade, estava 

acompanhando ontem e desejar que tenha êxito seguindo com essa entidade." 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. "Quero 

parabenizar a nossa colega Dalvana, a funcionaria desta Casa, pela passagem do seu aniversário, 

desejar saúde e toda felicidade. Também comentar sobre o dia de ontem, 20 de Setembro comemora-se 

a Revolução Farroupilha onde foi um ano totalmente diferente dos tradicionalistas que faziam suas 

cavalgadas buscando a chama crioula em os municípios, fazendo uma semana de evento no CTG, onde 

foi tudo, ficou só no pensamento devido essa pandemia. Também a gente vê as igrejas que faziam as 

festas, comunidades onde fizeram pavilhões para pagar anualmente com prestação para 2020, como o 

caso da São João Batista e não poder fazer a festa. Também parabenizar a equipe da saúde onde estava 

essa semana fazendo a blitz, como se diz, com apoio da Brigada, auxiliando, entregando panfletos e 

pedindo para usar máscaras porque tem muitos que estão parando de usar, eu acho que temos que 

todos participar e ajudar já que estamos na bandeira laranja para poder cair parar amarela, então 

acho que precisa o apoio de toda a comunidade para se manter, para baixar essa situação aí." O 

VEREADOR ILO, abriu mão da palavra. Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE MANOEL 

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

agradecer as pessoas que estão presentes aí, pré-candidatos, Silvio, Adriana, secretário do desporto, 

obrigado pela presença de todos. Também agradeço a todas as pessoas que estão nos escutando que 

eu tenho certeza que tem bastante onde a gente hoje não está transmitindo a Sessão pelo Face ao vivo, 

mas a Sessão é transmitida pelo site da Câmara, então eu acho que a transferência está sendo passada, 

não vai alguém dizer que que a gente trabalha, trabalhava com transparência, a gente não trabalhava, 

a gente está trabalhando, simplesmente a gente tem o Igam, a gente paga para nos auxiliar, eu tenho 

jurídico, nós vereadores temos para nos auxiliar e a gente teve pareceres para que não transmitisse a 

Sessão nesse período eleitoral, mas hoje quem quiser escutar pode escutar, não tem problema, o site da 

Câmara é colocar, Câmara Municipal Barão do Triunfo e já pode ter acesso aos áudios, então com 

certeza vou trabalhar sempre com transparência e se alguém tiver alguma dúvida pode me questionar, 

no que eu puder informar eu vou informar. Gostaria de deixar um pedido ao secretário de obras que 

dê uma passada lá na região da Água Fria, tem lugares lá que não está interditado mas está ruim, então 

deve de aproveitar o momento que temos uns dias bom e graças a Deus as três patrolas funcionando e 

dar uma cruzada nos lugares onde as estradas estão ruins." Nada mais havendo a tratar determinou 

encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e oito de 

setembro de 2020. 

 

 

Sala de Sessões, 21 de setembro de 2020. 
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