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

Casa Legislativa, realizou-se a vigésima sétima 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, Mateus de Lima Romeira, 

Nércio da Silva Ambos e Alex Sandro Fallavena da Rocha.  O vereador Diogo da Rocha Vaz não estava 

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

aberta a Sessão. A ATA 26/20, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por 

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

149/20 encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa. RECEBIDAS 

DE TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 039/20 encaminhando 

proposições aprovadas em 21 de setembro 2020; Of. LEG n° 031/20 informando aprovação do Projeto 

de Lei n° 026/20. 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, os vereadores previamente inscrito foram 

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

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Agradecer ao prefeito, pessoal da 

Saúde, secretários, o Seixas, que estiveram aqui hoje fazendo as audiências públicas, na qual eu e o 

vereador Renato estávamos na primeira, foi bem explanado por eles, dizer que acho que essa 

administração muitas vezes tem pessoas que dizem que não tem transparência mas sou vereador há 8 

anos e pela primeira vez acho que vejo a folha de pagamento com menos de 46%, isso é gratificante 

para gente que está legislando aqui nesta Casa. Também questão da Saúde hoje a fiscal sanitária que 

está atuando e trouxe seus relatórios e várias atuações que fez durante esse pouco tempo dela que está 

aí, inclusive colocou, os vereadores que aqui estavam, os vários alvarás de comércio que há muito 

tempo não era fiscalizado, comércios que de acordo com eles da equipe epidemiológica que fez, que foi 

junto em alguns comércios, tinha comércio que precisava mesmo a fiscalização forte o qual foi feito 

agora pelo fiscal sanitária e o qual tomara que continue fazendo, principalmente comércio daqui a 

pouco que vende algumas coisas para comer, a gente sabe que às vezes as pessoas desdeixam um pouco 

e fica meio complicado, mas parabenizar a fiscal sanitária então, acho que a primeira vez que a gente 

vê um relatório tão bem feitos da saúde, isso quero agradecer o secretário Danio também por estar 

tocando um trabalho sério, a questão burocrática que eles falaram para nós que 2013, 2014, 2015, 

nunca tinha sido colocado os documentos em dia, lançado no computador, o qual o secretário falou 

hoje que começou pela secretária Nádia quando a administração assumiu e hoje conseguiram, está 

tudo em dia, estão de parabéns, mostraram também equipamento de veículos que hoje se tem na 

Secretaria da Saúde, dá gosto de olhar, colocou que está chegando mais dois carros, mais duas Spin 

agora em poucos dias, já está comprada já, só falta emplacar para vir e também a questão, foi falado 

aqui que eu estou sendo cobrado bastante, questão de jogos e a gente sabe que tem a parte financeira 

atrás de várias coisas, mas também em primeiro lugar a saúde, para quem não sabe hoje foi testado 

mais seis pessoas positivas de covid no Barão e todas com sintomas, não é assintomático, todos tinham 

sintomas de acordo com o que eles passaram, então eu sou praticador do esporte venho sendo cobrado, 

dentro da minha família tem vários praticantes, mas acho que já que aconteceu mais 6 casos agora na 

cidade temos que dar mais um tempo; questão financeira que a gente sabe que é difícil, é difícil, mas 

vamos ver o exemplo do CTG aí que o único evento que tem para se manter e tem que pagar contribuição 

para a coordenação do MTG ainda, é essa semana Farroupilha que não teve, é o seu almoço dos sócios 
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que não teve, então quero parabenizar o patrão Eleno que vem forcejando decerto com recurso do 

próprio bolso para manter em dia o CTG e acho que infelizmente as outras entidades daqui a pouco 

vão ter que forcejar mais um pouco aí para a gente tentar sair dessa para uma melhor, então só para 

finalizar presidente era só essa questão mesmo, parabenizar o pessoal da saúde que hoje foi audiência 

pública da Saúde, até nunca tinha visto, nunca tinha vindo para essa Casa, uns slides estão bem 

desenhado para gente entender um pouco mais o qual a saúde hoje está gastando 29% e com certeza a 

mudança na saúde, eu tenho certeza vendo as foto hoje, já aconteceu." Em seguida, passou-se à 

ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes 

proposições: INDICAÇÃO Nº 050/2020 DO VEREADOR MATEUS que seja respondido os pedidos 

de informação que encontram-se com o prazo de resposta atrasados. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 

Nº 048/2020 DO VEREADOR MATEUS que seja providenciado melhorias no bueiro próximo a 

residência do Senhor Ica. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 049/2020 DO VEREADOR MATEUS 

que seja providenciado colocação de iluminação pública nos postes da zona urbana que ainda não 

possuem iluminação, principalmente na rua localizada atrás do cemitério, bem como que seja colocado 

iluminação pública nos postes da localidade da Boca do campo. Após, passou-se ao espaço dos 

LÍDERES DE BANCADA. O VEREADOR ILO, abriu mão da palavra. A VEREADORA 

LUCIANE, abriu mão da palavra. Usou a palavra o VEREADOR NERCIO, Líder do PTB, saudou 

o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Então só queria 

parabenizar e o pessoal da saúde e o prefeito, o Seixas, pela audiência pública como já falou o vereador 

aí pela explanação do pessoal da saúde e deixar meus parabéns a eles. Então hoje queria novamente 

reforçar porque agora sim é oficial, estamos entrando hoje, a partir de ontem foi dada a largada a uma 

corrida política a uma disputa então a nova vaga para 2021 ao executivo de Barão do Triunfo e da 

mesma forma a Câmara Legislativa, quero desejar boa sorte aos candidatos a qual estou concorrendo 

a vice na chapa com o Elomar, também desejar boa sorte a Luciane que concorre a prefeita e o vereador 

Tiago a vice também, desejar a todos os candidatos a vereadores uma boa sorte, uma boa campanha a 

todos que vamos trabalhar com humildade, respeitando o nosso eleitor e trabalhar com interesse em 

nosso município e que vença o que o nosso povo decidir, eu assim vou trabalhar pensando em 

desenvolver o município, se assim o povo decidir que serei eu e o Elomar, estarei aqui para defender o 

nosso município e tentar desenvolver e conto com o apoio de vocês colegas vereadores hoje e se assim 

o povo achar que for vocês podem contar comigo como já falei na outra Sessão desejando da mesma 

forma a sorte a vocês, dizer para vocês que hoje somos adversário político mas a partir do ano que vem 

somos todos munícipes e trabalhamos todos num bem comum que é o desenvolvimento do nosso 

município." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes." Não pude participar desde o começo das 

audiências públicas de hoje a tarde, mas conforme o relato do colega Rodrigo fiquei até surpreso de 

algumas informações, convidaram a pessoa que está no cargo de fiscal sanitário para participar, o 

efetivo deste cargo sou eu e dos quatro anos que estive aí nunca fui convidado a participar de nenhuma 

reunião para colocar nada então isso causou bastante surpresa, inclusive tive bastante dificuldade em 

algumas questões, por exemplo a questão dos alvarás, a ordem que veio para mim foi que eu era para 

acompanhar os outros fiscais para fazer as vigilâncias até porque eu não posso, nunca pude conduzir 

um veículo aí eu tinha que esperar quando outro fiscal que o outro pode dirigir, pudesse me levar, então 

por isso que ficou meio bem estranho essa conduta aí nessa mudança de pessoa, infelizmente deixa 

escancarado que foi visada a questão política na condução desse tempo. Com todo respeito ao colega 

o Rodrigo também a questão da transparência infelizmente colega eu tendo que reiterar um pedido 

novamente de resposta que a Câmara tem direito de receber, a gente sabe que é ludibriado a resposta 

para nós, infelizmente isso não pode se dizer que é transparência; com relação ao esporte como foi 

falado na reunião eu como disse eu peço perdão por não ter chegado a tempo mas a questão do esporte, 

eu hoje defendo não pela questão financeira, nós temos o clube ali que sim tem sua dificuldade para 

pagar a prestação da quadra e tudo mais aí não é uma dificuldade que vá fazer atrapalhar o 
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desenvolvimento da entidade, o desenvolvimento da comunidade, eu penso sim na questão de oferecer 

condições de qualidade de vida para a população aí numa parte se corta em outra parte fica aberto 

inclusive com a eleição chegando a gente sabe que existe o contato entre as pessoas vai ficar bem difícil 

para  a população assegurar as coisas se vai querer apertar muito desse jeito, eu sempre fui de acordo 

que se é para um é para todos em todos os aspectos desde o político, financeiro, enfim a todos os 

aspectos, mas respeito a opinião de todos e assim espero que a minha seja respeitada.  Desejar os 

pesares a minha família que semana passada perdi o meu tio Francisco, pai do Paulo Bridi que sempre 

nos acompanha aqui e por último como disse o colega Nercio, a questão da eleição, começou ontem a 

eleição, eu desejo a todos nós que estamos concorrendo à reeleição ou que estamos disputando em 

outro cargo, uma eleição sadia e respeitosa e desejar que o povo faça sua melhor escolha possível e 

que os escolhidos façam o melhor pela nossa comunidade." O VEREADOR ALEX SANDRO, abriu 

mão da palavra. Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE MANOEL RENATO, saudou 

novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Gostaria de agradecer ao José Carlos 

Seixas que hoje assina como contador aonde vem nos prestando um grande trabalho na prefeitura, 

pessoa que por causa dessa pandemia poderia simplesmente se afastar mas optou por ficar trabalhando 

porque sabe da importância, da falta do serviço dele na prefeitura, tanto para o executivo como para 

a população, então agradeço a ele pelos esclarecimentos da audiência pública, onde sempre nos dando 

boas notícias ultimamente e a gente um segundo quadrimestre, conseguiu obter os objetivos, a gente 

sempre gosta de simplificar, faz duas perguntas, ou está bom ou está ruim, então graças a Deus a gente 

sabe que está bom, está conseguindo a manter as contas e o orçamento conforme se necessita e também 

me surpreendi pelo gasto que hoje a gente está tendo na saúde, pela qualidade que está tendo, hoje está 

com 29% onde já teve 33, 35 e parece que a qualidade não era que nem a gente tem hoje, então com 

certeza algumas coisas foi acertada para que a gente tenha chegado a essa quantidade, essa redução 

de gastos. Também fiquei contente com o que ele nos passou que hoje o orçamento na folha está hein 

mais ou menos 46, até menos, então a gente fica feliz quando recebe umas notícias assim, sinal que está 

sendo bem administrado que está sendo gasto no que é preciso e mesmo assim torno a dizer que eu vejo 

melhorias e não poucas, então com reduções de gastos, com certeza estão todos de parabéns o pessoal 

da administração. Também agradeço a Ester onde veio nos esclarecendo algumas coisas do trabalho 

dela onde não sei se é o Executivo que pediu para ela vir ou é o pessoal da saúde mesmo, sei que ela 

com esses comentários de alvarás que alguns comerciantes não têm, outros lugares que têm problemas, 

eu não sou contra o trabalho dela, eu parabenizo que é uma questão de costume, se o proprietário ou 

proprietária acostumar de uma forma, claro que ela vai trabalhar daquele jeito, mas no momento que 

tiver aqui que mudar algumas coisas ela vai acostumar desse outro jeito, então espero que tenha 

continuidade nesse serviço para o bem da população em comum então agradeço a ela e parabenizo 

pelo trabalho. Também sobre os testes que estão sendo feitos no município do covid, a gente está com 

933 testes onde deu 95 positivo e graças a Deus que hoje temos, até hoje tinha quatro casos só, mas 

infelizmente hoje deu mais 6 positivo e foi para 10 de volta, mas pessoal está de parabéns e continue 

fazendo o trabalho da mesma forma que estão fazendo e com certeza se Deus quiser daqui uns 15 ou 

20 dias a gente vai estar zerado com os casos no município." Nada mais havendo a tratar determinou 

encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia cinco de outubro 

de 2020. 

 

 

Sala de Sessões, 28 de setembro de 2020. 
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