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Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no 
Plenário da Casa Legislativa, realizou-se a terceira 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, Ilo Wildfaier Lombardi, Mateus de Lima Romeira, Tiago Pacheco Govoni e 
Rodrigo Semensatto de Lima. Havendo “quórum”, a Presidente Luciane, invocando a 
proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. A ATA 002/18, 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: Convite para festa de aniversário da Rádio Studio. EXPEDIDAS À 
PREFEITURA: Of. n° 002/18 encaminhando proposições aprovadas em Sessão Ordinária do 
dia 15 de fevereiro de 2018. EXPEDIDAS 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 inscritos 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. Comentou que na semana passada abriu 
mão da palavra, mas queria ter trazido duas situações: uma sobre a escola Antônio Guedes 
Brandão, pois alguns pais lhe procuraram não conformados com a decisão que foi tomada, 
acha que a Câmara deveria intermediar o diálogo, ouviram o secretário, mas como 
democracia deveria escutar os dois lados, os dois argumentos, talvez marcar alguma reunião 
com a comunidade e o Executivo, pois vê o quanto a comunidade se empenhou para 
melhorar a escola; outra questão é referente a reforma da escola José Joaquim de Andrade, 
pois lhe parece que o pessoal da coordenadoria de obras do Estado e a coordenadoria de 
educação, ainda não entrou em contato com a escola, por isso esta Casa poderia marcar um 
horário com a diretora da escola para trabalhar em sintonia nesta demanda. Ressaltou que 
fica esperançoso quando vai às reuniões, se tudo se concretizar fica melhor do que estava 
antes, mas sabe de todas as demandas por isso sugere uma reunião. Comentou sobre 
Indicações que ainda não foram respondidas, acha que a Casa deveria reiterar estas 
Indicações, inclusive uma foi sobre o maquinário do município, pois sabe de máquinas que 
estão estragadas e a prefeitura ainda não o respondeu. Enfatizou que a população lhe cobra 
sobre a situação de máquinas. Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos 
foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a tribuna o VEREADOR MANOEL RENATO, 
saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
Comentou sobre a Brigada Militar que novamente atuou com perfeição, teve uma ocorrência 
próxima a sua casa e a Brigada atendeu prontamente e capturou o meliante, por isso a 
parabeniza pela eficiência. Ressaltou que o rapaz voltou para casa, não conhece ele, mas 
acha que deveria ter ido para a cadeia. Comentou que o prefeito deveria decretar situação 
de emergência devido à seca, pois muitos agricultores plantaram suas lavouras e não 
produziram nada. Em outras vezes que foi decretada calamidade, os agricultores tiveram 
ajuda quanto aos pedidos de milho e parcela do PRONAF, inclusive diminuição do valor das 
parcelas, o perdão total ou adiantamento do pagamento. Deixou o pedido para pensar em 
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fazer este decreto. Convidou a todos para um torneio no próximo sábado, na associação da 
Nossa Senhora Aparecida, que estava desativada há quase quinze anos, mas agora está 
funcionamento, foi conseguido uma patrulha agrícola através de emendas parlamentares. 
Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas 
as seguintes proposições: INDICAÇÃO N° 002/18 DO VEREADOR DIOGO - que seja 
encaminhado junto ao Governo do Estado e Defesa Civil, pedido de situação de emergência 
no município devido ao agravamento da seca nos últimos meses. INDICAÇÃO N° 003/18 
DO VEREADOR DIOGO - que seja estudada a possibilidade de aquisição de um caminhão 
pipa (bomba d’água) pela prefeitura de Barão do Triunfo para ficar à disposição para casos 
de possíveis necessidades de água potável e contenção de incêndios. INDICAÇÃO N° 
004/18 DO VEREADOR ALEX SANDRO - juntamente com o Jurídico da prefeitura, que 
encaminhe a legalização dos terrenos das escolas municipais, em especial as escolas 
Marechal Deodoro da Fonseca e Dr. Otelo Rosa. Justificativa:  Justifica-se pelo fato de 
necessitar de documentação para que se seja encaminhado pedido de verbas parlamentares, 
junto a Deputados, para investimentos nas escolas. O PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 
007/18 DO VEREADOR RODRIGO - solicita ao Executivo Municipal que seja 
providenciado a retirada de galhos na rua Sete de Setembro, em frente a residência do Sr. 
Oto e na rua Linha Dona Francisca, ao lado da residência do Sr. João Otavio, foi retirado pelo 
proponente. A seguir as seguintes proposições foram discutidas, votadas e aprovadas por 
unanimidade: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 007/18 DO VEREADORA LUCIANE - que 
seja providenciado plainado necessário para um campo de rodeio junto à cachoeira Armando 
Solka, a pedido do proprietário. Havendo ou não possibilidade, respondam o mais breve 
possível. PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 003/18 DO VEREADOR MATEUS – Envie cópia 
integral do PAE referente ao concurso público realizado em 2016, bem como cópia da decisão 
do prefeito, e manifestação do da Promotoria de Justiça, se houver. Qual a situação do 
processo seletivo de médicos, quantos inscritos e qual a previsão de início do trabalho deles. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 004/18 DO VEREADOR DIOGO -  que informe onde se 
encontra a roçadeira; Qual o motivo que está parada e se tem previsão de voltar a realizar 
serviços de roçadas nas estradas. ATESTADO MÉDICO DO VEREADOR ILO, justificando 
sua ausência na Sessão Ordinária do dia 15 de fevereiro de 2018. Após, passou-se ao espaço 
dos LÍDERES DE BANCADA. Os vereadores MATEUS, Líder do PP e ALEX SANDRO, 
Líder do PDT abriram mão da palavra. Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do 
PSDB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 
presentes. Comentou sobre a escola Antônio Guedes Brandão, onde vai ser encerrado o 
quinto ano, por isso os pais lhe procuraram, inclusive seus filhos estudam no colégio, então 
já está definido que não haverá o quinto ano na escola, passando para o centro com 
possibilidade para o próximo ano voltar a ter o quinto ano na escola Antônio Guedes Brandão. 
Ressaltou que não custa buscar um diálogo, mas acha que vai ser difícil pela questão de 
economia. Comentou que colocará um Pedido de Informação na próxima segunda-feira sobre 
uma colheitadeira da gestão passada, que tinha alguns reparos para serem feitos, que foi 
removida do pátio sem saber o motivo. Usou a palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do 
PTB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
Comentou sobre o pedido que o dono da cachoeira pediu à presidente com urgência. 
Ressaltou que a prefeitura não dá conta de abrir poços aos munícipes devido à falta de água, 
mas a propriedade dele é particular, deve apoiar porque é um ponto turístico no município, 
mas ele não deveria fazer este tipo de pressão; por ser um bem particular deveria pagar ou 
esperar para quando a prefeitura puder fazer. Enfatizou que o morador pede a vários 
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vereadores e não tem nada contra o pedido da presidente, mas o morador quer se aproveitar 
da situação. Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do PMDB, saudou a 
Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Comentou 
sobre os questionamentos sobre máquinas e pedidos, trabalha na secretaria de obras e deve 
comentar, há muitas máquinas paradas, hoje tem três operadores, os demais estão de férias. 
Sobre o pedido da presidente, comentou que o morador nunca pensou em ninguém, o 
prefeito mandou parar os serviços de retroescavadeira da secretaria de obras para abrir 
poços para a agricultura, não vai ser feito ponte nem bueiro enquanto não terminar o 
problema de poços porque enquanto se faz cinco poços, chega vinte novos pedidos, por isso 
fica somente dois operadores na secretaria de obras. Afirmou que as obras nas estradas vão 
atrasar, os operadores que estão de férias tem direito, não está de férias também porque o 
prefeito pediu para voltar das férias antes do tempo. Afirmou que tem máquinas funcionando, 
mas os serviços nas estradas vão atrasar porque na secretaria hoje tem somente seis 
funcionários trabalhando. Comentou sobre o serviço que está sendo feito com a máquina do 
Estado, foi feito um serviço na Data e agora está se deslocando para a Zona dos Pachecos 
para abrir uma estrada. Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, saudou 
novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. Agradeceu a presença de 
todos que estão presente hoje e convidou para vir novamente para assistir o que os 
vereadores estão pedindo e fazendo. Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a 
presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e seis de 
fevereiro de 2018. 
 
 

Sala de Sessões, 19 de fevereiro de 2018. 
 
 
 

LUCIANE TEIFKE PACHECO          RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 
Presidente                                                1°Secretário 

 
 
 
  


