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

Legislativa, realizou-se a vigésima oitava 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 27/20, 

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° 040/20 encaminhando 

proposições aprovadas em 28 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 RODRIGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores 

e as pessoas que se faziam presentes. "Quero dar os parabéns à Dalvana que fez aniversário e segunda 

passada eu esqueci de falar, não falei em Tribuna, esqueci, então que Deus te dê muita saúde Dalvana 

e continue essa pessoa exemplo e magnífica aí apoiando nós vereadores. Também ao Jocinei que o 

nosso papai fresco da Câmara aí agora, deixar os parabéns que tenha muita saúde e que dê muitas 

alegrias a ele essa princesa que chegou no Barão. Então como está aparecendo pessoas nas redes 

sociais, pessoas querendo rezar, pessoas colocando fotos do começo da administração com estrada 

esburacada, com algumas dessas estradas que faz dias que está chovendo no município, pontes 

quebradas e algumas coisas que ainda vai aparecer durante, exatamente esses próximos 40 dias, eu sei 

que não deve ser fácil de mostrar o que fez para Barão, eu sei que de repente a oposição tem que chegar 

nas casas e dizer que não teve diálogo com o prefeito, não tivemos mesmo, várias vezes, não tiro a 

razão, isso é verdade, mas o que é inevitável passar onde estão essas pessoas há 5 anos atrás. essas 

pessoas que andam nas redes sociais hoje, há 5 anos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aí eu vou por diante, vários 

anos atrás, será que não moravam no nosso município, será que estavam longe do Barão porque nunca 

cobrar nada em rede social, será que estão sendo remunerados para isso, onde estavam essas pessoas 

que não viram uma obra da praça há 10 anos ou mais que não saía, se arrastando e não saia do papel, 

onde estava quando colocaram o telhado dessa obra dentro de um pé de coqueiro, vários vereadores 

que aqui estão devem se lembrar disso, onde estavam quando a prefeitura repassava só R$ 3.000,00 

para a Apae, onde estavam quando os funcionários da secretaria de obras eram tratados pior que bicho, 

era um chiqueiro onde colocavam nós dentro de uma peça que era um porão debaixo dos banheiros da 

prefeitura, onde estavam quando tinha mais estradas e não tinham mais pontes no município, até 

inclusive tem umas fotos aí, pudesse dar uma passadinha Dalvana, onde estavam essas mesmas pessoas 

quando nós, a administração em si recebeu uma prefeitura com 8 motor de ônibus batidos para fazer o 

escolar em março, os ônibus eram uma bagunça, tem as fotos para provar e as pontes que tanto pedem 

agora em rede social, essa eram as pontes de antigamente, onde estavam essas pessoas que iam de ACV 

para consultar, passando trabalho onde não tinha nenhum carro com ar na saúde, onde era uma 

anarquia à saúde, porque não colocam, a prefeitura repassa  R$ 7.000,00 para a Apae hoje por que 

não coloca a questão do coqueiro que foi resolvido, estamos com a obra praticamente pronta, porque 

não colocam que as pessoas tem estrada hoje, Ah mas choveu 15 dias vou aproveitar para  bater uma 

foto da rua de trás que está esburacada, me diz onde tem estrada com essa chuva, mas vai ter umas 

estradas boas daqui a pouco, porque não colocam que foi arrumado um lugar decente para os 
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funcionários da Secretaria de obras, porque não colocaram que tem uma praça nova, porque não 

colocam que está saindo calçamento na cidade, repente vão dizer mas demorou quanto tempo, está 

saindo e não é a rua do prefeito, está saindo, porque ninguém colocou e nem parabenizar o secretário 

de desporto Garigan e o coordenador na época Marcos quando fizeram a entrada do município que 

vem pela Linha Francisca, nenhum vereador aqui a não ser eu de repente porque eu não me lembro 

agora, não quero queimar os outros vereadores, não parabenizaram, a outra entrada ali "Deus o livre" 

o Sicredi e não sei mais quem, graças a Deus fizeram ali, só que quando é a pessoa do município que 

faz ninguém vê; também há 2 anos quando a igreja estava no ar, a famosa igreja, que baixaram 4 ou 5 

metros para caminhão carregado, o Ferruja sabe o que eu estou falando, que é caminhoneiro, para 

melhorar um pouco a lomba, uma Igreja que está desativada, não colocaram dizendo que tinham feito 

um belo serviço, foi rateada da administração não fazer uma escada, mas hoje está pronta a escada, 

tem outras fotos de agora da escadinha pronta, Dalvana pode ir passando, não tinha escada para 

chegar na igreja, tem pessoas que demoram para rezar em nosso município, já faz dois anos isso, mas 

agora está resolvido foi feita a escada nessa semana, ainda bem que essas pessoas viram, já tem escada 

novamente; estrada do Caxias que foi feito um desvio muito magnífico, não colocaram, estrada dos 

Pintos que foi feito outro desvio perto do Alonso, estrada do Mato Bier foi feito outro desvio, já 

melhorou em quantia e coloco foto da Patrola nova com recurso do próprio caixa da prefeitura, isso 

não botam, aí vão dizer, na outra administração comprou, levou 12 anos para comprar era obrigada a 

comprar, essa já comprou e já pagou em menos de quatro; onde estavam esse povo sacrificando quando 

todas as crianças da rede escolar do município chegou em casa com uniforme e que eu vi que nessa 

Casa foi vereador que não entendeu a entrega do uniforme reclamando ainda que deveria entregar no 

final do ano, podia ficar aqui a noite toda falando sobre o que melhorou, com isso quero dizer que não 

está tudo ótimo, o Prefeito vem querendo fazer mais mas aí cheguei onde eu queria chegar Presidente, 

acho que chegou o desespero, falei aqui nesta Tribuna há um mês atrás quando o vereador Alemão deu 

seu discurso dizendo que começaria a disputa política o que espera ser uma campanha calma até mesmo 

por serem pessoas educadas, eu vim aqui e disse que queria que fosse assim mas tinha certeza que não 

iria ser, tinha quase certeza que o jogo sujo ia ter, para minha surpresa presidente, em menos de uma 

semana já chegou o primeiro ataque da Coligação Juntos por um Barão Melhor para Todos, onde 

queriam a minha impugnação presidente, da minha candidatura, engraçado que o erro não foi meu e 

se que há erro porque até agora a justiça não me declarou nada ainda, mas já começa que os 

responsáveis dessa Coligação, faltando com a verdade antes mesmo de chegar no executivo porque sim 

eu fiz a prova de desincompatibilização aonde diz aqui, a Coligação Juntos por um Barão Melhor para 

Todos, composta pelos partidos que, neste ato representado por Vanusa Darski Garcia, peça 

impugnação da candidatura do senhor Rodrigo, o candidato não fez a prova de desincompatibilização 

do cargo público, bueno isso eu enviei, está lá, senão botaram meu nome foi um erro de repente da 

prefeitura, não sei, até agora ninguém me falou nada, então eu quero dizer que isso mostra desespero 

presidente, que é um simples papel que não faltou, eu coloquei, só que não consta meu nome e eles 

acham que vão me trancar, mas em cachorro morto ninguém bate, tem que bater em quem está vivo; 

vamos lá presidente, a Coligação Juntos por um Barão Melhor nesse ato representado por Vanusa 

Darski Garcia pede a impugnação do nosso ex colega Marcos Garcia, acontece que tem um fato que 

eles não mentiram, isso eu sou obrigado a concordar com eles, vou ler aqui que eles colocaram, ocorre 

o senhor Marcos exerceu do fato efetivamente de suas atividades a frente da secretaria de educação 

conforme observa-se das fotos tiradas da porta da frente da prefeitura municipal, inclusive com 

indicação do seu telefone pessoal para contato; bueno presidente essa administração também conta 

com nenhum secretário com telefone que era gasto milhares e milhares de telefone e é usado sim o 

telefone pessoal de todos os secretários, o único que tem é o coordenador da saúde, então eu quero 

dizer que também eles pediram a cassação do nosso amigo Marcos porque não apresenta 

descompatibilização porque dia 31 o Marcos recebeu uma diária, só que os advogados são tão esperto, 

mas tão espertos que estão defendendo, que não sabe que era dia 14 de agosto que deveria sair, o dia 
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que eu saí e não 31 de julho, então Marcos eu acho que vai ser perda de tempo essa peleia deles; não 

restando pediram a impugnação da Maiara, nossa funcionária da Apae, quero te dar os parabéns 

Maiara, continua ajudando e apoiando aquelas crianças porque pessoas que nem tu com certeza era 

para ser anjo, entendeu, presidente vou pedir mais um minuto porque parece que os colegas não tem 

respeito nem para respeitar a gente na Tribuna, inclusive colocando as crianças, tenho fotos, no 

processo, aparecendo para as crianças da Apae porque a Maiara colocou Dia do Gaúcho com 

atividades de prendas, isso é uma falta de respeito principalmente com a funcionária da Apae, ela não 

faz parte de diretoria, ela é só funcionária; Alexsandro nem vou falar para não, é um erro didático, 

Eleandrinho também nem tem o que dizer, a preocupação é que é só um candidato, o cara tem coragem 

de botar a cara e lutar pelo nosso município, querem a impugnação do cara porque ele tinha que ser 

um pedaço de outro gênero, não pode ser só de um gênero, mas aí presidente, o senhor não escapou 

não, o senhor está nesta lista, o senhor também presidente, então aqui foi colocado que o senhor não 

deu seu documento de identidade na prova e nem a prova de escolaridade, que isso é um documento 

para qualquer coisa hoje, tu tem que ter o teu documento de identidade, isso foi uma falha do cartório, 

não foi nossa, foi enviada a documentação, eu só quero completar toda a minha fala dizendo  isso, que 

aqui viram nesta Tribuna dizer que ia ser uma campanha limpa, uma campanha de pessoas que querem 

o futuro do Barão e eu disse, eu nem vou forcejar muito para prefeito nem nada porque eu penso que 

as duas pessoas que estão concorrendo à prefeitura, tem condições e são boas pessoas e quero sim 

acreditar que a nossa vereadora Luciane e o nosso vereador Tiago não tem nada a ver com isso aqui, 

quero acreditar que eles não tem nada a ver com isso porque eles me conhecem e sabem a pessoa que 

eu sou, só que eles revejam seus coordenadores de campanha, por isso que o município é julgado em 

muitos processos à revelia por causa de procuradores e jurídico que tinha antes e acho engraçado que 

tem pessoas que são coordenador de campanha mas mais de dois anos de atestado no município." Usou 

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

se faziam presentes. "Hoje entrei com uma indicação para que tentam fazer uma limpeza no cemitério 

haja vendo que em novembro tem mês de Finados aí que dia 2 e na sexta-feira tive que fazer ali junto 

com meus familiares o enterro da minha avó e mais três 3 velórios, um não deu velório porque já foi 

enterrado direto, era o covid, infelizmente aconteceu essa perda e o cemitério está bem atirado e então 

já que a gente não tem no Município uma, tipo tivesse uma associação ou uma organização ali na 

questão do cemitério então deixo o pedido à prefeitura, até o Garigan que me lembro que há um tempo 

atrás fizeram uma bela limpeza junto com o pessoal ali da secretaria fizeram uma bela limpeza e hoje 

está precisando novamente, ali o pessoal que fez, até foi o pessoal ali do Felipe fizeram um enterro 

junto, estavam também bem apavorados porque caiu muita folha daquele plátano ali então fica aí um 

pedido, coloquei uma indicação a respeito disso; isso até estendendo um pouco mais o assunto é uma 

questão de tentar, passou vários governos e nunca foi tentado se formar uma organização para que 

tivesse tipo uma diretoria para assumir o cemitério, nosso cemitério comunitário, poderia criar um 

projeto de lei, alguma coisa parecida para cobrar um valor para poder se fazer melhorias e fazer 

limpeza naquele cemitério então fica aí esse pedido. Também conversando com alguns moradores, 

existe bastante reclamação da Secretaria de obras de não conseguir serviço de trator, às vezes é uma 

hora, duas, três, não estão conseguindo e tem outras pessoas que consegue mais, consegue 20, 30 horas 

e às vezes que até tem trator, isso até quem me relatou foi pessoa bem próxima ao familiar que 

conseguiu, mas isso acontece, às vezes, em todas as administrações acontece às vezes, eu considero um 

erro não que não tenha que valorizar, tem que tentar ajudar principalmente quem produz mas aquela 

pessoa que não tem trator acho que tinha que dar uma prioridade às vezes isso não é dado, então fica 

o pedido ao secretário que tente né principalmente nessa época de campanha tente atender todo mundo 

da melhor forma possível Independente de que vai votar em A ou B porque todo mundo produz, todo 

mundo precisa e nessa época está todo mundo precisando fazer suas terras então estão precisando do 

serviço. Ali Vereador Rodrigo sobre a questão que tu reclamou das impugnações nem vou entrar em 

detalhe porque eu não, tu me conhece, tu sabe que não estou por dentro desse assunto, eu estou 
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trabalhando na minha lavoura ou quando não estou na lavoura, estou fazendo umas visitas nas casas 

porque já começou a campanha, mas acho que os dois lados né, isso é coisa de se resolver, de cada um 

tem que fazer o que acha certo, se vocês tiver alguma coisa que acham que nós temos errado tem que 

fazer, se nós achar, mas eu não vou entrar nesse mérito, mas eu até, você mostrando várias coisas que 

foi feito, que bom né, que bom que foi feito mas eu e a Luciane estamos nos colocando à disposição né 

para tentar fazer mais ou melhor, não que a gente esteja falando nas casas que está tudo errado, não é 

isso, acho que cada gestão deixou sua marca, tem coisas que eu considero que ficou muito a desejar, 

até você colocou ali a questão do telhado  que estava errado, ali coqueiro, mas nessa gestão durante 4 

anos não foi feito nenhuma construção, a não ser a praça e isso acho que um pouco deixou a desejar, 

uma cobertura de uma quadra, uma quadra a mais de futebol numa escola, um aumento de uma sala 

de aula, se foi feito foi aqui na Francisca alguma coisa, então tem coisas que melhorou, mas a gente 

está colocando nosso nome à disposição, temos nosso plano de governo e a gente quer se se eleger fazer 

também o melhor possível para Barão do Triunfo, desejo boa campanha a todos, tem candidatos a 

vereador, para o prefeito Elomar, para o vice Alemão, acho que nem falei aqui na Tribuna, te desejo 

que faça uma boa caminhada que o povo decide quem será o melhor para governar nosso município, 

independente de vitória estarei neste município morando o resto da minha vida, se Deus quiser, e 

contribuindo com nosso município da melhor forma possível."  Em COMUNICAÇÕES, 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. 

"Presidente até não ia me manifestar na Tribuna mas acho que houve alguns exageros em alguns 

momentos que me precederam aqui e tenho sim que fazer colocações; desejar uma boa a ti Presidente 

porque vai ser difícil conduzir esta Casa desse jeito, infelizmente se trouxe a campanha para dentro da 

Câmara, infelizmente Presidente o senhor nunca tinha deixado uma pessoa ficar 3 minutos excedendo 

o seu discurso, o senhor deixou 13 minutos para o colega que me precedeu, não tenho nada contra, mas 

então também acho que todos vão ter este direito; na questão de trazer fotos eu acho que, não acho o 

certo, agora vai ficar trazendo fotos de como estava antes e nós vamos fazer fotos de como estava, fez 

isso, fez aquilo, tal administração fez tal coisa, tal administração não fez tal coisa e assim vai se 

deixando de lado assuntos necessários nesta Casa, me chamou a atenção por exemplo dizer que a 

secretaria de obras era um chiqueiro, hoje quem está no lugar da secretaria de obras e a engenheira, 

no mesmo local, a Apae tinha R$ 3.000,00 mas tinha também os professores repassados, bom, não vou 

dar seguimento a estas colocações porque estou falando de improviso, só fiz algumas anotações aqui 

no momento. Achei interessante Presidente a questão de filmagem da Sessão, acho que a gente já pediu 

várias vezes que a Sessão seja transmitida pelo Facebook, então a partir de semana que vem quero 

informar que vou estar transmitindo pela minha rede social as Sessões, sempre prezo e brigo, brigo 

não, batalho, pela transparência e acho que as Sessões sendo transmitidas foi uma grande sucesso, 

deixar de ser transmitidas foi um retrocesso, não quero nada contra a sua pessoa, sobre sua 

presidência, senhor, mas eu vejo que todas as Câmaras da região estão seguindo transmitindo, então a 

partir da semana que vem quem quiser acompanhar a rede social, a Sessão, pode acompanhar pelas 

minhas redes sociais. Com questão das impugnações, colega Rodrigo, o dia que ficou sabendo foi o dia 

que eu fiquei sabendo também, eu também fiquei surpreso por várias questões, todo mundo sabe que 

isso é uma questão que fica a cargo da coordenação e tudo, todos os candidatos são meus amigos, 

desejo boa sorte a todos, a ti, a Mayara,  Leandrinho, ao Marcos, desejo boa sorte a todos, que o povo 

escolha a melhor opção, mas quero aqui também deixar os parabéns também à candidata que hoje 

estou apoiando, pela campanha que tem feito, uma campanha para frente, a gente tem que fazer a 

campanha para frente, não mostrando aquilo que está errado, mas mostrando aquilo que é bom para o 

nosso município, mostrar os potenciais, então desejo um êxito, mas também não desejo nada de mal ao 

outro lado, a campanha é a forma da população escolher sua melhor opção. Só vou fazer um comentário 

Presidente, não sei se já saiu novo Decreto aqui no município falando sobre a questão dos esportes, 

mas deixo aqui o apelo novamente ao Executivo, hoje nós somos o único município da região que não 
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está liberado o esporte, Cerro Grande que era o penúltimo município, liberou e agora nós somos o 

último da região que não libera o esporte, creio eu que se o governo do estado, todos os municípios 

liberaram, então deve ter alguma base, algum embasamento técnico e científico para esta liberação, 

deixo aqui novamente este apelo." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram 

discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, Projetos de Lei Legislativo 

e Projeto de Resolução: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 050/2020 DOS VEREADORES TIAGO 

E LUCIANE que seja providenciado limpeza no cemitério, bem como nos arredores da capela 

mortuária. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 030/2020 DO VEREADOR TIAGO que informe se 

tem algum investimento previsto para rua Nestor Bridi. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 

008/20 Dispõe sobre o subsídio dos Vereadores da Câmara Municipal de Barão do Triunfo/RS para a 

legislatura 2021 a 2024 e dá outras providências. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 009/20 

Dispõe sobre o subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito Municipal de Barão do Triunfo/RS para a 

legislatura 2021 a 2024 e dá outras providências. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 010/20 

Dispõe sobre o subsídio dos Secretários Municipais de Barão do Triunfo/RS para a legislatura 2021 a 

2024 e dá outras providências. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 008/20 – Prorroga a Vigência da 

Resolução nº 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. Usou a palavra o 

VEREADOR ALEX SANDRO, Líder do PDT, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Quero deixar meus parabéns ao Jocinei, papai nesta semana, desejar 

toda felicidade para ele e para a família, também deixar os sentimentos de pesares à família da Dona 

Julieta, vó do Tiago, uma pessoa que durou tantos anos com ótimo cuidado de toda a família, como a 

gente comenta, um bom cuidado pela família. Também quero parabenizar os candidatos que estão nos 

assistindo, os colegas vereadores também que estão na reeleição, desejar boa sorte e uma boa 

campanha, uma boa caminhada com classe porque a gente vê que chega numa hora de campanha as 

coisas mudam. Também quero parabenizar as entidades e a todo o pessoal da saúde pela campanha do 

outubro rosa, da prevenção do câncer de mama." Usou a palavra o VEREADOR ILO, Líder do MDB, 

saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Da mesma forma 

também quero deixar os parabéns ao Jocinei pela chegada da filhinha dele nesta semana, desejar a ele 

todo sucesso junto à sua filha e com certeza essa menina só vai trazer para ele e à família. Também 

quero deixar um comunicado, essa semana foi uma semana de bastante perda no nosso município, teve 

a perca da vó do nosso amigo e vereador Tiago, outra pessoa foi o meu compadre e meu amigo João 

Francisco Barbieri, até quero que seja enviado um oficio de pesares presidente, a esta pessoa, não 

residia mais aqui, estava em guaíba mas é natural do nosso município, uma pessoa que eu tenho muito 

respeito a ele e tivemos a perda deste grande amigo; também nossa amiga Francisca também, então foi 

um dia que tivemos 3 percas num dia só, deixo meu pesar  a todas família e peço que seja enviado um 

oficio de pesar à família do seu João Barbieri." Usou a palavra a VEREADORA LUCIANE, Líder 

do PSB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Na 

seção anterior esqueci de parabenizar a Dalvana pela passagem do aniversário dela, meus parabéns 

Dalvana, que continue sempre sendo essa pessoa que é, de bom exemplo e sempre prestativa nesta 

Casa. Também parabenizar o Jocinei pela vinda da bebezinha dele, que traga muitas alegrias para vida 

deles. Também desejar à família do Tiago os meus sinceros sentimentos pela perda da sua vó Julieta, 

então também a moção se fosse possível. Parabenizar também a iniciativa das lojas Teifke pela 

campanha do Outubro Rosa onde que tem visto que vai ser um sucesso e foi muito bem feito e com 

certeza vai ajudar bastante. Quanto ao pronunciamento do colega Vereador, eu tenho a dizer que em 

Barão eu estou bastante tempo já na política, tive muitos adversários aqui, nunca tive inimigos e eu 

acho que dessa vez na campanha também continua assim, na política eu tenho adversários e não tenho 

inimigos, no dia 15 de novembro termina tudo e nós temos todos aqui para tentar um Barão melhor, e 

todo mundo lutando pelo mesmo lado, eu desejo bastante êxito na campanha de vocês como já desejei 
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para o candidato a prefeito, para o nosso colega vice e quanto impugnações, para mim como foi falado, 

mandado por mensagem pelo colega, já me disse que eu não sabia como tanto meu colega também, a 

gente não sabia disso aí, depois tiramos a saber, a gente ficou sabendo, mas quanto a isso eu acho que 

se não deve não teme, então não tem que se se preocupar, eu só acho que temos que ter uma campanha 

limpa, honesta e independente de quem ganhar, que faça um bom trabalho para Barão do Triunfo por 

que Barão do Triunfo é que vai ganhar, se for uma escolha bem aprovada e tenho certeza que qualquer 

um dos lados vai trabalhar junto porque nós, tanto eu quanto meu oponente, somos pessoas sérias então 

não tem que se preocupar, vamos tentar fazer o melhor." Usou a palavra o VEREADOR NERCIO, 

Líder do PTB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 

"Não poderia deixar de cumprimentar o Jocinei pela chegada da princesa Aurora, também a Janaína 

aí, que venha trazer bastante alegria, é uma benção de Deus a chegada de um anjo assim, que venha 

complementar a alegria do casal. Também não pode deixar de deixar os pesares aí a família do Tiago, 

pela perda da sua avó. Tiago leva minha mensagem de pesar a seus familiares. Também não ia me 

pronunciar a respeito do debate político que passou nesta Casa, acho que todos me conhecem, sabem 

a minha maneira de fazer política, sempre trabalhei em prol do município, sempre deixei meu modo de 

pensar bem esclarecido, sempre fiz a minha política limpa como já falou a vereadora Luciane, Vereador 

Tiago e Vereador Mateus, falando que não sabiam dessa questão mas quando foi, na minha maneira 

de pensar, atacado a minha candidata do meu partido eu não posso deixar de me manifestar e digo a 

vocês colegas, respeito a opinião de vocês porque eu faço minha campanha limpa, infelizmente o seu 

lado, seus coordenadores usaram de má fé nessa questão porque a gente trabalha para desenvolver o 

município e acredito que o projeto de vocês também é pensando em desenvolver o município e peço a 

vocês que a gente trabalhe nessa questão porque hoje nós somos adversários políticos e temos que 

desenvolver o município, a partir de 16 de novembro segue as amizades, então eu tenho que defender, 

se foram os coordenadores de vocês, revejam os coordenadores que vocês tem aí porque infelizmente 

eles usaram o nome de uma entidade, pessoas que andam preocupada com questões de candidato 

infelizmente é jogada baixa, eu peço desculpa a vocês, eu respeito qualquer opinião de pessoa, mas 

essa é minha opinião, esta foi uma jogada baixa, cada um faz campanha do jeito que quiser, eu a minha 

campanha é limpa e tenho a minha opinião e deixo ela esclarecido em qualquer lugar, essa foi uma 

jogada baixa, mas respeito a opinião, como vocês disseram que vocês não estavam sabendo dessa 

situação, vocês revejam os coordenadores de campanha de vocês, jamais vocês vão ouvir desse amigo 

de vocês, que hoje é um adversário político de vocês, falar mal do nome de vocês na rua, de A ou B ou 

falar de um candidato de vocês ou tentar impugnar qualquer candidato de vocês, mas a minha candidata 

vocês podem ter certeza que eu jamais ia dispor o nome dela, se ela não tivesse legalmente para 

concorrer, vocês podem ter certeza, eu como presidente de um partido ia expor o nome dela para 

concorrer, mas respeito a opinião de quem está preocupado com a candidatura dela." Usou a palavra 

o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Quero deixar meus parabéns para todos que estão nesta iniciativa 

tão bonita da campanha do Outubro Rosa, todas as entidades do poder público e também não poder 

privado, que vimos aí durante a semana aí alguns empresários muito bem fazendo a sua parte e é isso 

aí cada um faz a sua parte, os que não podem ajudar de uma forma ou compra camiseta ou apoia ou 

divulguem, toda ação nesse sentido aí na prevenção é muito importante tanto no Outubro Rosa como 

Novembro Azul também. Também queria desejar uma boa sorte a todos os colegas que estão indo à 

reeleição, a todos os novos candidatos, façam uma boa campanha e que nem diz  o outro, quem manda 

é o povo, que o povo faça a melhor escolha e quem tem a ganhar com isso é o município, a gente vai 

passar, eu já venho dois anos de mandato, esse ano por motivos particulares não estou concorrendo 

mas a gente sabe que nessa época querendo ou não querendo, dizendo não dizendo, as coisas sempre 

acabam esquentando um pouco, isso é normal mas a gente tem que sim é focar no objetivo, em objetivos 

e propostas, eu como eleitor esse ano que eu estou do outro lado, eu não estou concorrendo mas eu 

estou no outro lado e estou sim avaliando meus candidatos pelas propostas, pelo que ele pode dar para 
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o município, não é com picuinha, com fofoca, com nenhum tipo de atitude negativa mas sim no 

pensamento para frente para desenvolver o município e com Barão melhor para todos nós, essa é minha 

opinião. Também queria deixar aqui uma reivindicação para o  executivo que analise um pouquinho 

melhor essa questão, quanto antes possível, eu acho que todos os municípios da região já estão 

liberando questão de jogos de futebol em clubes, onde não tem aglomeração, onde vai um número X de 

jogadores, todo mundo passa seu álcool gel, quem tá ruim já não vai por quê sabe que que tem que 

ficar em casa, entendeu, todo mundo com consciência, essa gurizada que está em casa, sem ir na aula 

e a gente sabe que querendo ou não querendo o esporte é uma alternativa saudável para distrair a 

cabeça dessa gurizada, estão saindo do colégio, a gente que nem diz o outro, sempre temos uma 

ocupaçãozinha, uma coisinha ou outra mas o futebol é uma alternativa muito saudável e muito viável 

para as crianças do nosso município, a gente vê aí, a gente vê todos os municípios da região aí já 

liberaram, eu mesmo quarta-feira estou indo a Sertão Santana jogar um futebolzinho de noite, lá está 

liberado, tudo tranquilo, então peço aí que dê uma experimentada, daqui a pouco se os casos vierem a 

aumentar ou a gente tiver alguma mudança, tiver que trancar, tranca de novo mas eu acho que é o 

momento agora de liberar." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE MANOEL RENATO, 

saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Gostaria de parabenizar ao 

Jocinei e a sua esposa pela benção de Deus que ela teve uma filha recentemente, eu já sei da alegria 

que é quando um pai ou uma mãe recebe um presente de Deus que é um filho, que essa criança venha 

a dar muita alegria para toda vida. Também sobre a transmissão da Sessão que o vereador Mateus 

falou novamente, eu tenho parecer do Igam, do jurídico da Casa, para não transmitir então estou 

obedecendo e não vou transmitir a Sessão, mas quem quiser pode escutar a Sessão normal pelo site da 

câmara só não vai ser ao vivo mas vai escutar da mesma forma, não vejo nenhuma diferença e ele 

retorna em falar em transparência, eu acho que se for ao vivo e se for  só pelo site que é por áudio, vai 

ser a mesma coisa, se ele quiser transmitir pelo Face dele, se pode por mim não tem problema, ele que 

transmita tranquilo, talvez  vou chegar em casa e vou assistir algumas vezes também mas enquanto eu 

tiver esse parecer do Igam que nos auxilia e do jurídico, não vou transmitir, se eles me der um parecer 

ao contrário tranquilamente. Os minutos que não só na minha presidência mas todas, a gente sempre 

não teve problema de passar, não vou dizer que chegaram alguma vez em 3 mas 2 minutos muitas vezes 

e nunca deu nenhuma preocupação para nenhum vereador, vários aqui passaram então a gente, eu sei 

que a gente tem um regulamento, a gente deve obedecer, tentar obedecer, vamos conversar isso aí, mas 

já foi muitas vezes, muitos vereadores passaram do tempo, nunca teve problema. Me surpreendi também 

pelas colocações que o vereador Rodrigo fez, até sobre a minha pessoa, não sabia, não sabia, tomei 

uma surpresa porque eu jamais esperava isso aí, de pessoas que eu considero como amigo, eu considero 

como amigo, e daí por causa de coisinhas aí tentar me impugnar a candidatura, eu concorri três vezes, 

estou indo para quarta, eu nunca me preocupei com documento de ninguém a não ser os meus, então 

inocentemente eu estava achando que estava tudo tranquilo, não sei nem se estava porque vi isso com 

o vereador Rodrigo porque eu não sabia disso aí e eu já tomei essa surpresa aí, não esperava mesmo 

que pessoas daqui do município pudesse tomar essas atitudes, lógico que me preocupo mas com o TRE, 

que são os órgãos que fiscalizam, que aceitam, que recebem as documentações, agora com pessoas 

daqui foi diferente, eu fiquei decepcionado de verdade mas a minha campanha vou fazer da mesma 

forma que eu sempre fiz, vou fazer, nem vou levar isso aí pra rua, não vou levar, porque não quero 

prejudicar ninguém e também gostaria que também ninguém tentasse me prejudicar mas nem sempre 

acontece o que a gente espera. Gostaria também deixar meus votos de pesares a todas as famílias que 

tiveram percas no município, pessoas que com certeza contribuíram muito para que o nosso município 

esteja onde está, ou mais ou menos a gente tem no município e eu gosto, é o meu município e é o 

município que eu quero para meus filhos e netos, então deixo o meus votos de pesares à família também 

do Vardeli que é um amigo meu lá do Gramal onde perdeu a sua filha, a gente só tem a sentir por esses 

acontecimentos. Agradeço a todos presentes, os candidatos aí que já estão participando, assistindo as 

Sessões, desejo a todos uma boa sorte, tanto pessoal da chapa quanto da chapa da oposição, me dou 
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com todo mundo, deixo uma boa campanha a todos e digo que faça sua campanha, não faça com 

críticas, nem colocando defeito nos outros, que eu tenho certeza que não vai ter êxitos, faça uma 

campanha limpa, uma campanha normal, que se não chegar na primeira vez que estão concorrendo, 

talvez na segunda com certeza estão aí ajudando a administrar o nosso município, então novamente 

agradeço a todos." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a 

todos para a próxima Sessão Ordinária, dia dezenove de outubro de 2020. 

 

 

Sala de Sessões, 05 de outubro de 2020. 

 

 

 

MANOEL RENATO DOS SANTOS SILVA               LUCIANE TEIFKE PACHECO           
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