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Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no 
Plenário da Casa Legislativa, realizou-se a quarta 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 003/18, 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 inauguração da 
quadra do ginásio. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 003/18 encaminhando proposições 
aprovadas em Sessão Ordinária do dia 19 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 NÉRCIO, saudou o 
Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Agradeceu a 
prefeita em exercício, secretários e o Seixas que estiveram em Audiência Pública nesta Casa, 
referente às metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano de dois mil e dezessete. 
Parabenizou a comissão da Associação da Nossa Senhora Aparecida pelo torneio que 
participou. Afirmou que hoje está entrando com três Pedidos de Providências para uma 
situação que está lhe preocupando bastante porque está um período de estiagem e está 
começando o transporte escolar e algumas estradas estão com bastante deficiências, o que 
vai complicar se tiver um inverno chuvoso. Tem um trecho na estrada do Fumo que está 
oferendo perigo, por isso está entrando com um Pedido de Providências; na travessa do 
Amarinho também tem uma situação complicada, por isso pede ao secretário que olhe com 
carinho para todas as linhas de transporte escolar para que o ano comece com as estradas 
em dia. Agradeceu o secretário de esporte pelo convite para participar do campeonato de 
Futebol. Usou a tribuna o VEREADOR MANOEL RENATO, saudou o Presidente, demais 
colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Agradeceu a prefeita em exercício 
que veio prestar contas sobre as metas do ano de dois mil e dezessete, neste terceiro 
quadrimestre não ficou muito satisfeito devido à baixa arrecadação, a prefeitura ficou com 
débito, não muito alto, as metas não foram atingidas, não sabe porquê, mas acha que não é 
nada de se apavorar, acredita que vai melhorar e novamente vai ser atingido os valores 
necessários. Agradeceu o secretário Danio que passou os trabalhos realizados pela secretaria 
da saúde. Parabenizou o ESF que está sempre prestando um bom trabalho, pelo que o 
secretário passou o ESF está dando bom atendimento ao pessoal da Serra do Herval, com 
bastante atendimentos, alcançando metas altas na área da saúde. Comentou que a saúde está 
gastando bastante, mais do que a Lei obriga, tem certeza que a população tem um bom 
atendimento. Agradeceu a todos que estiveram presentes no torneio da associação Nossa 
Senhora Aparecida e convidou para a final do torneio no próximo sábado. Ressaltou que se 
preocupa com as estradas, não sabe quem deu férias para três operadores no mesmo período, 
bem na época de começar as aulas. Questionou como um ou dois operadores vão dar conta 
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de milhares de quilômetros de estradas, por isso se preocupa. Usou a tribuna o VEREADOR 
TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 
presentes. Parabenizou os eventos que participou no fim de semana, torneio de futebol na 
associação Nossa Senhora Aparecida e festa da rádio do Cerro dos Abreus. Agradeceu a 
presença da vice-prefeita que esteve fazendo a prestação de contas, juntamente com o Seixas, 
o Danio, o Jair e os demais vereadores. Comentou que não entende muito a numeração do 
Seixas, se sente meio perdido, mas é importante a prestação de contas para esclarecer a 
situação do município. Relatou que ontem conversando com alguns moradores do Cerro dos 
Abreus, ficou sabendo que estão indignados, inclusive querem fazer um abaixo-assinado sobre 
a escola que terá somente um turno e também a troca de direção, pois a diretora Jaquiele era 
muito elogiada e muito esforçada, porém agora vai ser colocada outra pessoa. Pediu ao 
secretário que faça uma boa avaliação do que está fazendo. Ressaltou que a comunidade é 
carente e tirar os alunos para colocar na escola Dom Pedro ou na escola do centro, acaba até 
perdendo verba porque os alunos que não estão nas escolas municipais não recebem recursos 
do FUNDEB. Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a 
fazer uso da palavra. Usou a tribuna o VEREADOR DIOGO, saudou o Presidente, demais 
colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou a Brigada Militar pela 
atuação de forma preventiva, abordando carros estragos, verificando placas de carros, sendo 
este trabalho de muita importância, pois tem um aumento da criminalidade em vários 
municípios ao redor, porém no geral a segurança no nosso município vai bem. Comentou que 
o transporte escolar deveria começar hoje no município, mas não teve nenhum transporte, 
nem terceirizado, nem o transporte do município e isso acaba esticando o ano letivo e até as 
próprias crianças são decepcionadas pela falta de transporte; isso deve ser revisto para o 
próximo ano para que não tenha mais este tipo de coisa. Relatou que na próxima semana 
estará entrando com um Pedido de Informação a respeito da logística e distribuição de 
medicamentos na farmácia da prefeitura, pois não sabe como funciona a entrega de 
medicamentos e ouve algumas reclamações, não sabe se é medicamentos que está faltando 
ou é falha de determinado funcionário. Ressaltou que medicamentos controlados, as pessoas 
estão ficando sem, então acha que esta questão deve ser bem olhada e também não tem 
informação de como é feito o trâmite e não sabe o que dizer sobre a situação. Usou a tribuna 
o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 
se faziam presentes. Parabenizou o Jocinei pelo aniversário. Pediu desculpas ao vereador 
Renato por não ter comparecido no torneio da associação da Nossa Senhora Aparecida. 
Afirmou que algumas pessoas lhe cobraram sobre a situação da escola Princesa Dona 
Leopoldina, onde foi dito que seria feito um trabalho diferenciado, trazendo mais alunos para 
a escola, mas o que acontece é o corte de um turno da escola e troca de profissionais, o que 
trouxe queixas de pais de alunos. Sobre a escola da Linha Dona Francisca, não encontrou um 
pai de aluno a favor da troca que foi feita, foi procurado por vários pais, pois eles querem 
marcar uma reunião com o Executivo, por isso pediu um convite, que estará repassando aos 
demais vereadores para participar desta reunião. Os pais acham complicado para este ano, 
mas esperam que no próximo ano, o quinto ano volte para lá e talvez uma pré escola, pois há 
espaço, estrutura e vontade dos pais de ajudar a escola. Relatou que acompanhou um mutirão 
de pais de alunos na escola, onde a diretora Raquel juntamente com os pais fizeram várias 
melhorias na escola, inclusive hoje havia pais pedindo ajuda para angariar recursos para a 
escola, por isso é obrigação dos vereadores ouvir estas pessoas. Agradeceu a vice-prefeita 
Laureni, o Danio e o Seixas, que trouxeram a situação do município, da saúde e do FAPS. 
Comentou que até em reportagem saiu que a prefeitura tinha fechado as contas no azul, mas 
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hoje fez perguntas repetidas vezes para entender que a prefeitura fechou as contas com mais 
de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) de insuficiência financeira, por isso devem 
ter mais atenção, até porque como foi falado que em outros anos as contas não fecharam, 
neste ano também não fechou, então pede mais atenção quando fizer comparações. O 
VEREADOR RODRIGO, abriu mão da palavra. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, 
quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições: 
INDICAÇÃO Nº 005/18 DO VEREADOR TIAGO que seja estudada a possibilidade de 
aquisição de uma ou mais lonas para eventos como a Festa da Uva e a Festa do Agricultor, 
sendo que as mesmas poderão ser alugadas para os demais eventos realizados no Município. 
INDICAÇÃO Nº 006/18 DO VEREADOR RODRIGO que realize a contratação de um 
dentista para o ESF Alceu Wamosy, informe se há previsão para contratação desse profissional. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 008/18 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
patrolamento e roçadas entrando na Linha dos Pizzios indo até a residência da Senhora Rosa 
Pizzio. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 009/18 DO VEREADOR NERCIO que seja 
providenciado patrolamento com urgência na estrada do Fumo com abertura da estrada nas 
curvas existentes no trajeto, especialmente a curva perto da residência do Senhor Ivo. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 010/18 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado 
patrolamento perto da residência do Senhor Lebrão, entrando na Linha dos Ambos com 
encascalhamento perto da residência do Senhor Casemiro, saindo perto da residência de 
Pautilha, com encascalhamento nos pontos necessários existentes nesse trajeto. Justificativa: 
O transporte escolar começara nas próximas semanas e o trajeto citado encontra-se em 
péssimas condições de trafego. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 011/18 DA VEREADORA 
LUCIANE que seja providenciado colocação de placas indicando o nome das ruas no centro 
e o nome das Linhas e localidades no interior, bem como indicando os pontos turísticos do 
município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 012/18 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
providenciado patrolamento da estrada Mato Bier, entrando perto de Mauro Gocthel, passando 
pela residência da Senhora Teresa com encascalhamento nos lugares necessários nesse 
trajeto. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 013/18 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado encascalhamento na lomba perto da residência de Júlio, na localidade estrada 
dos Menezes que vai do Derço até a residência do Senhor Bira. Justificativa: A estrada dessa 
localidade encontra-se regular, mas essa lomba de aproximadamente 30 metros está sem 
condições de trafego, deixando os moradores dessa localidade sem trafego de carros nesse 
local. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 014/18 DO VEREADOR ILO que seja providenciado 
patrolamento e melhorias na estrada que sai da Boca do Campo, passando pelas residências 
de Laurinho e Jovenil até a região dos Correia, indo até a divisa com o município de Cerro 
Grande do Sul com reconstrução de uma ponte localizada nessa mesma estrada. PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO Nº 005/18 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que informe qual o 
percentual de gastos da folha de pagamento da Prefeitura, caso encontra-se elevado informe 
quais os motivos e quais medidas serão dotadas para a normalização do percentual. PEDIDO 
DE INFORMAÇÃO Nº 006/18 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que informe qual 
a data de vencimento do concurso realizado em 2014 e se há previsão para nomeação de 
aprovados desse concurso. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 007/18 DO VEREADOR 
DIOGO que informe o que segue sobre a plantadeira, marca vence tudo, cor laranja adquirida 
na administração passada, informe onde se encontra, caso tenha sido encaminhada para 
reforma informe em qual empresa e qual o valor da reforma. Após, passou-se ao espaço dos 
LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do PMDB, 
saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
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Parabenizou o funcionário Jocinei pelo aniversário. Agradeceu o secretário do desporto pelo 
serviço de limpeza, que não é de responsabilidade dele, na escola José Joaquim de Andrade. 
Agradeceu a prefeita, o Jair, o Seixas e o Danio que estiveram durante a tarde explanando 
sobre as metas da gestão do ano passado. Ressaltou que é preocupante ter ficado dívida, mas 
o FAPS que não era pago antes, neste primeiro ano foi pago todas as vezes e inclusive foi 
pago as parcelas não pagas. Falou que a Administração está de parabéns pois sabe o tamanho 
da crise e conseguiram chegar neste valor, acredita que nos quatro anos vão conseguir colocar 
a Casa e dia. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou a Presidente, 
demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Comentou sobre o 
transporte escolar, está preocupado pois até o transporte próprio não funcionou ainda, espera 
que comece amanhã para evitar danos ao ensino. Comentou que acompanhou o recebimento 
de diversos equipamentos, inclusive um aparelho de raio x, pela secretaria de saúde, alguns 
desses equipamentos foram conseguidos pela emenda do deputado Jerônimo Goergen 
destinada em dois mil e dezesseis, com a qual também foi comprada a camionete Fiat Toro. 
Comentou que a Administração fez licitação com outros recursos da saúde que tinha em caixa, 
vindo da consulta popular de dois mil e dezesseis, a qual o ex-prefeito Rui não teve tempo 
hábil para licitar. Acrescentou que com recursos que ficaram da vigilância epidemiológica está 
sendo comprada uma geladeira para vacinas que custa em torno de dezessete mil reais (R$ 
17.000,00), o que alguns podem pensar que é muito, mas dentro desta geladeira estará 
estocado remédios equivalentes a cinquenta mil reais (R$ 50.000,00), então fica feliz que estes 
frutos sejam colhidos. Usou a palavra o VEREADOR ALEX SANDRO, Líder do PDT, saudou 
a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou 
o funcionário Jocinei pelo aniversário. Parabenizou o evento do aniversário da radio, não pode 
estar presente, mas ajudou levando uma lona. Parabenizou os jogos da associação da Nossa 
Senhora Aparecida. Agradeceu a prefeita, o Jair, o Seixas e o Danio que estiveram durante a 
tarde explanando sobre as metas da gestão do ano passado. Comentou sobre o transporte 
escolar, talvez tenha mais um problema, a demora para normalizar o transporte, acha que 
está bastante atrasado. Os vereadores DIOGO, Líder do PSDB e NERCIO, Líder do PTB 
abriram mão da palavra. Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, saudou 
novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. Agradeceu a presença de todos 
no dia de hoje. Agradeceu a prefeita, o Jair, o Seixas e o Danio que estiveram durante a tarde 
em uma Audiência pública, explanando sobre as metas da gestão do ano passado. Parabenizou 
o pessoal da radio pela festa realizada ontem. Parabenizou o funcionário Jocinei pelo 
aniversário. Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando 
a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia cinco de março de 2018. 
 
 

Sala de Sessões, 26 de fevereiro de 2018. 
 
 
 

LUCIANE TEIFKE PACHECO          RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 
Presidente                                                1°Secretário 

 
 
 
  


