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Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito 
horas, no Plenário da Casa Legislativa, realizou-se a segunda SESSÃO 
ORDINÁRIA da segunda Sessão Legislativa, da sétima Legislatura da Câmara 
Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião a 
Presidente Luciane Teifke Pacheco e os Vereadores: Nercio da Silva Ambos, Diogo 
da Rocha Vaz, Alex Sandro Fallavena da Rocha, Manoel Renato dos Santos Silva, 
Mateus de Lima Romeira, Tiago Pacheco Govoni e Rodrigo Semensatto de Lima. 
O vereador Ilo Wildfaier Lombardi não estava presente. Havendo “quórum”, a 
Presidente Luciane, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. A 
ATA 001/18, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada 
por unanimidade. Após passou à leitura das correspondências RECEBIDAS DA 
PREFEITURA: Of. GP n° 023/2018 informando a Câmara, férias do prefeito. 
RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. 
n° 001/18 encaminhando proposições aprovadas em Sessão Ordinária do dia 05 
de fevereiro de 2018. EXPEDIDAS TERCEIROS: Não houve. No período do 
GRANDE EXPEDIENTE o vereador MATEUS abriu mão da palavra. Em 
COMUNICAÇÕES não houve vereador inscrito. A Seguir passou-se à leitura do 
resumo das proposições e projetos encaminhados à Mesa. Em seguida, passou-
se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas as 
seguintes proposições: INDICAÇÃO Nº 001/18 DO VEREADOR NERCIO que 
use a máquina cedida pelo Estado para abrir a estrada na localidade Cerro dos 
Abreu, passando por Valdemar e saindo perto da residência do Násio. PEDIDO 
DE PROVIDÊNCIA Nº 004/18 DO VEREADOR TIAGO que seja 
providenciado reforma do telhado da parada de ônibus localizada na Zona dos 
Marques em frente à residência do Senhor Artur. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 
Nº 005/18 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja providenciado 
construção de uma ponte na propriedade do Senhor Osmar de Souza Correa, 
vulgo neguinho do Fidélis na localidade Invernada dos Abreu. Justificativa: A 
propriedade do mesmo fica em um lado do arroio e suas plantações e produções 
ficam no outro lado, ficando o mesmo sem acesso ao seu plantio nos dias de 
chuva. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 001/18 DO VEREADOR MATEUS que 
informe qual o motivo da retificação no edital do transporte escolar, mais 
especificamente na linha 15, por qual motivo foi mudado a capacidade de lotação 
de 26 para 30. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 002/18 DO VEREADOR 
DIOGO que envie cópia do edital e do processo de compra dos equipamentos 
agrícolas que foram cedidos as Associações, informando as empresas 
participantes, tipos de máquinas compradas, marcas e demais especificações, 
assim como os valores pagos, notas fiscais, empresas vencedoras e as 
Associações destinadas. DIÁRIA DO VEREADOR NERCIO Ida na Promotoria 
de Justiça de São Jerônimo, dia 09 de fevereiro de 2018. Após, passou-se ao 
espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR ALEX 
SANDRO, Líder do PDT, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as 
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pessoas que se faziam presentes. Agradeceu a presença de sua esposa, do Alvicio 
e da Laureni. Parabenizou o vereador Mateus pelo aniversário. Agradeceu o 
secretário Flavio e a Sheila pelas explanações em uma reunião, sobre as 
mudanças no transporte escolar. Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder 
do PSDB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se 
faziam presentes. Parabenizou o vereador Mateus pelo aniversário, desejando 
saúde e paz. Agradeceu a presença do secretário Flavio que esteve esclarecendo 
assuntos sobre transporte escolar e sobre o funcionamento das escolas e 
mudanças previstas para este ano. Comentou que a mudança no transporte 
escolar vai dar bastante prestação de explicação aos pais de alunos, pois foi uma 
alternativa que o Executivo teve pela redução de repasses do Governo Estadual. 
Não sabe se foi uma decisão boa ou ruim, foi pela economia na parte do 
transporte, mas acha que deveriam fazer economia em algum outro ponto sem 
mexer no transporte escolar. Acha bom fazer reuniões nos colégios para passar 
aos pais a situação. Usou a palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, 
saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 
presentes. Parabenizou o vereador Mateus pelo aniversário. Agradeceu a 
presença do secretário que esteve esclarecendo sobre o transporte escolar, 
acredita que a maioria dos pais não sabem sobre as mudanças, acha que vai dar 
uma repercussão grande, então deve estar preparado para ter argumento. 
Ressaltou que foi um repasse do Governo que foi reduzido em torno de quatro 
por cento (4%) em todos os municípios, sendo que os municípios que não fizeram 
mudanças devem arcar com as diferenças e nosso município não tem condições 
de arcar. Pediu ao representante da secretaria de obras para providenciar 
paradas de ônibus, pois no inverno chuvoso as crianças não têm como sair na 
chuva. Acredita que os professores vão enfrentar falta de alunos nas escolas 
onde os alunos foram atingidos. Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder 
do PMDB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se 
faziam presentes. Parabenizou o vereador Mateus pelo aniversário. Agradeceu a 
presença do secretário que esteve aqui hoje juntamente com a Sheila. Deixou os 
parabéns, pois os universitários vão viajar de graça, já é um ponto para ficar 
contente, pois de outra ponta haverá cortes. Enfatizou que nos municípios que 
não foram feitas mudanças, foi porque já tinham transporte escolar somente nas 
estradas gerais, como São Jerônimo que conhece bem. Acha que na crise, se 
cada um ajudar, se consegue manter os serviços básicos, pois o principal ainda 
é a saúde, onde não podem cortar em ponta alguma. Acha que os cortes no 
transporte escolar vai ser um problema, mas devem tentar amenizar e os pais 
tentar entender a situação. Ressaltou que há casos que devem ter tratamento 
diferenciado por problemas de saúde, mas acredita que será olhado com bons 
olhos. Comentou sobre a máquina cedida pelo Estado, agradeceu o Giovani Feltes 
e o Assessor Cris pelo aumento do tempo que a máquina ficará no município, 
mas ainda não sabe quanto tempo, foi pedido para mais seis meses, porém ainda 
não entrou em detalhes. Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, 
saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 
presentes. Agradeceu a todas as felicitações que recebeu por todos os meios. 
Agradeceu a presença do secretário Flavio que veio explicar algumas coisas, a 
Lei do transporte escolar com certeza só vai saber os efeitos na prática, é 



 

 ATA 002/18  3 
 

 

preocupante, a maioria da população não sabe ainda. Sobre a escola Antônio 
Guedes Brandão, a comunidade escolar se sentiu um pouco decepcionada porque 
tinham se empenhado bastante para melhorar a escola, por isso pediu atenção 
do Executivo nesta área. Parabenizou os filhos do vereador Diogo pelo aniversário 
no dia de ontem. Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, 
saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. 
Parabenizou o vereador Mateus pelo aniversário, bem como os filhos do vereador 
Diogo que fizeram aniversário ontem. Agradeceu a presença do secretário Flavio 
em uma reunião, a qual achou muito boa, pois acha que a Câmara deve estar 
em sintonia para saber como estão sendo feita as coisas, para os vereadores 
poderem explicar aos munícipes. Nada mais havendo a tratar determinou 
encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão 
Ordinária, dia dezenove de fevereiro de 2018. 
 
 

Sala de Sessões, 15 de fevereiro de 2018. 
 

 
 

LUCIANE TEIFKE PACHECO          RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 
Presidente                                                1°Secretário 

 
 
 
 
 
 
 
  


