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Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário 
da Casa Legislativa, realizou-se a quinta 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 004/18, 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: Não houve. EXPEDIDAS À 
PREFEITURA: Of. n° 004/18 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 MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e 
as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou a equipe responsável pelo baile para 
arrecadar recursos para a pintura da paróquia, é bom ver uma coisa que dá certo. Parabenizou 
o Garigan e o pessoal do ginásio pelo torneio de ontem e o trabalho realizado na quadra. 
Afirmou que hoje está entrando com um Pedido de Informação a respeito da situação de 
emergência. Comentou que queria colocar outro Pedido de Informação, mas resolveu não 
colocar, com relação a situação que ficará os convênios com a APAE e o Consepro; acredita 
que da APAE todos os vereadores estão sabendo da situação, espera que a prefeitura tome 
providências nesta semana, acha que cabe à esta Casa convocar o prefeito para explicar o 
porquê de não estar acontecendo o repasse, é uma lei nova que burocratizou os repasses, 
mas já faz dois anos da criação desta lei, tiveram dois anos para regularizar e agora ainda não 
está em dia, infelizmente as vezes o Executivo falha muito nesta parte. Com relação ao 
Consepro, foi questionado sobre uma forma diferente de repasse de recursos, na próxima 
semana colocará um Pedido de Informação para saber como será feito. Ressaltou que não 
pode não acontecer os repasses, infelizmente os convênios venceram no final do ano e agora 
estamos em março e ainda não tem resultados, mas espera que nesta semana seja tomada 
atitude. Parabenizou o Garigan pelo trabalho. Usou a tribuna o VEREADOR DIOGO, saudou 
o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Comentou 
sobre a sua preocupação sobre os repasses da APAE, inclusive em uma reunião com os 
vereadores, o prefeito se comprometeu a resolver este empasse, a situação na época o 
dinheiro não era suficiente, porém desde dezembro não foi mais repassado nenhum valor. 
Ressaltou que a APAE é uma instituição que tem despesas por isso necessita de repasses. 
Ressaltou que acha mais barato ao município continuar repassando recursos do que chegar 
ao extremo de fechar a entidade, que é tão conservada. Sobre o Consepro, acha que deve ser 
tomadas providências o quanto antes, é apoiador de colocar um Pedido de Informação neste 
sentido. Comentou sobre uma grande preocupação, inclusive colocou um Pedido de 
Informação, sobre o transporte escolar, sobre as linhas e detalhamentos do serviço, pois as 
aulas já começaram e ainda não saiu a licitação dos transportes terceirizados. Afirmou que 
entende que não e fácil, mas acredita que com planejamento e organização, muitas coisas 
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conseguem antecipar, sabe que em outros anos houveram estes problemas, mas todos devem 
tentar melhorar. Enfatizou que espera que nos próximos anos, não precise vir aqui cobrar 
explicações ao Executivo. Comentou sobre os transtornos que poderão acontecer devido a 
diminuição do trajeto do transporte escolar. Comentou que o secretário afirmou aos 
vereadores que dia oito de março começaria o transporte e se não fosse licitado, seria feito 
contratação emergencial. Agradeceu a comissão organizadora do baile para angariar fundos 
para a igreja e ao pessoal do torneio no ginásio. Usou a tribuna o VEREADOR ILO, saudou 
o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Agradeceu 
todas as pessoas que lhe enviaram mensagens de pesar pela perda que teve, seu irmão faleceu 
na semana passada. Comentou que seu irmão era uma pessoa invejada, queria se doar a 
religião católica, ajudou a construir uma capela, mas quando foi se divertir na praia, veio a 
falecer, por isso quer enviar um oficio de pesar à família. Comentou que o transporte escolar 
já era para ter começado, o povo está revoltado, uma pena, pois já passou quatorze meses 
de administração e novamente aconteceu o que não deveria acontecer, o município está 
deixando a desejar novamente. Comentou que seu filho estuda em Cachoeirinha e devido à 
greve de professores as aulas do ano passado ainda não acabaram, mas aqui em Barão do 
Triunfo o motivo é outro. Questionou se não poderiam ter feito a licitação em dezembro; não 
está fazendo oposição ao prefeito, mas as coisas devem acontecer, devem ser justos. Pediu 
para a administração tomar providências o quanto antes porque quem perde são os alunos. 
Usou a tribuna o VEREADOR NÉRCIO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e 
as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou seu pai e seu irmão pelo aniversario que foi 
ontem. Parabenizou a Carlinha pelo aniversário e também o colega vereador Alex Sandro. 
Parabenizou os eventos, torneio da associação Nossa Senhora Aparecida e o torneio do ginásio 
de esportes. Comentou que o transporte escolar é uma situação que está sendo cobrado de 
todos os vereadores. Afirmou que acredita que o transporte começará dia oito de março, não 
ficou sabendo do resultado da licitação que ocorreu dia dois de março, mas como o secretário 
explicou para os vereadores dia oito começará o transporte, licitado ou contratado 
emergencialmente. Acrescentou que o atraso é devido a um erro na publicação de edital, erros 
são humanos, mas quem paga é os alunos. Comentou sobre a APAE, lhe preocupa os repasses 
a entidade, até amanhã se não for resolvido, deve achar uma solução porque a APAE sobrevive 
dos repasses, sem os quais a APAE não consegue sobreviver. 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. Agradeceu a presença da vice-prefeita. Desejou pesares ao 
vereador Ilo. Parabenizou o Garigan pelo torneio, o qual está valorizando o esporte no 
município. Parabenizou a organização do baile para arrecadar recursos para a capela do 
município. Agradeceu a presença de todos no torneio da Associação Nossa Senhora Aparecida, 
não faz parte do diretoria da associação, mas sua filha faz parte. Parabenizou os 
aniversariantes, em especial o seu sobrinho Jerônimo. Agradeceu ao secretário Giovani Feltes 
pelo repasse de R$ 121.000,00 (cento e vinte e um mil reais) para a área da saúde nos anos 
dois mil e quinze, dois mil e dezesseis e dois mil e dezessete, não sabe exatamente no que 
será aplicado, mas sabe que já foi depositado na conta da prefeitura. Em seguida, passou-se 
à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as 
seguintes proposições: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 015/18 DO VEREADOR 
RODRIGO que seja providenciado cascalhamento na estrada que entra em frente à escola 
do Arroio Grande e faz a volta pelo falecido Felipe cebola. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 
016/18 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado abertura de estrada saindo da 
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casa de João Grande indo até a casa de Fiinho e Justina. Justificativa: Esse trajeto é no máximo 
de 150 metros e quanto realizam serviço nessa estrada vão somente até o João Grande e 
deixam esse pedaço sem fazer. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 017/18 DO VEREADOR 
MANOEL RENATO que seja providenciado reforma de uma ponte na localidade da Água Fria 
que dá acesso as residências de Sandra, Celso, Adilson e Romana.  Justificativa: Os serviços 
com a patrola não estão sendo realizados nessa localidade devido a patrola não ter acesso por 
não poder passar na ponte. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 018/18 DA VEREADORA 
LUCIANE que seja providenciado patrolamento na Linha Nova, passando pela Boca do Campo 
indo até a Serra do Herval, com cascalhamento nos lugares necessários nesse trajeto. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 008/18 DO VEREADOR MATEUS que informe quais são 
os membros da coordenadoria da defesa civil do município, informe também se foi decretado 
situação de emergência por causa da seca e do granizo e se tiveram alguma resposta do 
mesmo. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 009/18 DO VEREADOR  DIOGO que informe o 
que segue sobre o transporte escolar  terceirizado: Qual a previsão do início do transporte 
escolar terceirizado; Se já foi  realizado licitação; Quantas linhas foram licitadas; Quantos 
quilômetros somam essas linhas; Relação do trajeto executado pelo transporte terceirizado no 
ano de 2017 e a relação do trajeto que será executado em 2018; Valor do repasse 
para  transporte terceirizado em 2017 e a previsão de repasse para 2018; Informe também se 
foi realizado vistoria nos transportes terceirizados, bem como nos transportes 
municipais. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o 
VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou novamente quem não estava presente em sua 
primeira saudação. Deixou seus pesares à família do Ilo pelo falecimento do senhor Romeu. 
Convidou a todos para os Jogos Rurais, no próximo dia vinte de março, dia do município, na 
associação da Costa da Serrinha no Cerro dos Abreus. Usou a palavra o VEREADOR 
RODRIGO, Líder do PMDB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 
que se faziam presentes. Deixou seus pesares à família do Ilo pelo falecimento do senhor 
Romeu e afirmou ao vereador Ilo que ele pode contar sempre nas horas difíceis. Deixou um 
recado, pois está recebendo reclamações de funcionários, que devido seu tempo de trabalho 
e ter direito a ganhar avanços, mas não tão conseguindo parecer porque o advogado não está 
dando, pois a folha de pagamento está no limite. Ressaltou que vê várias coisas acontecendo, 
como abono de horas, nomeações, entre outros, que se a época está ruim deve-se tomar 
atitudes, acha que o funcionário tem seus direitos, embora sejam poucos, porém mesmo assim 
não estão sendo vistos, por isso pede para ser olhada para esta situação. Sobre o repasse 
para a APAE, espera que não seja preciso fazer uma reunião, a prefeita afirmou que amanhã 
vai ser pago. Enfatizou que na hipótese de fechamento da APAE, o que será das crianças 
atendidas pela APAE. Parabenizou o colega vereador Sandro pelo aniversário, assim como a 
Cintia. Parabenizou o baile feito para pintura da igreja, onde também ajudou. Parabenizou o 
torneio da Aparecida e o torneio do ginásio, que ouviu vários elogios, principalmente sobre a 
quadra. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou novamente quem não 
estava presente em sua primeira saudação. Convidou a todos para um evento nesta sexta-
feira no Clube Cruzeiro, um jantar com apresentação do Ildomar Fallavena. Convidou para um 
campeonato de Canastra, dia vinte e sete de março, juntamente com um campeonato de 
bocha. Parabenizou o colega Alex Sandro pelo aniversário. Usou a palavra o VEREADOR 
ALEX SANDRO, Líder do PDT, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as 
pessoas que se faziam presentes. Deixou seus sentimentos de pesar à família do vereador Ilo 
pela perda do Romeu. Parabenizou a associação da Nossa Senhora Aparecida pelo evento com 
bons jogos. Parabenizou a organização do baile para pintura da igreja. Parabenizou a Carlinha. 
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Parabenizou o evento realizado pelo Garigan, todos estão contentes com o trabalho dele no 
município. Sobre o transporte escolar, falou que tem muitos pais reclamando sobre a licitação 
e a mudança com a redução do itinerário. Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do 
PSDB, saudou novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. Deixou seus 
sentimentos ao vereador Ilo. Parabenizou o vereador Alex Sandro pelo aniversário. Neste 
espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, saudou novamente quem não se fazia 
presente na abertura da Sessão. Agradeceu e desejou boas-vindas a todos presentes. 
Parabenizou a organização do baile no salão paroquial para pintura da igreja. Parabenizou o 
Garigan e Franci pelo torneio realizado ontem. Convidou para um culto no Passo Grande no 
sábado e domingo na Praça central. Parabenizou o colega Sandro pelo aniversário, bem como 
a Carlinha. Dedicou seus sentimentos à família do vereador Ilo. Falou que espera que o 
transporte escolar se resolva o mais breve possível, pois as crianças ficam esperando 
frustradas por não ter transporte. Afirmou que sem os repasses da APAE fica triste porque a 
entidade tem um pessoal unido, que não podem fazer nada sem os repasses, então espera 
solução. Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a 
todos para a próxima Sessão Ordinária, dia doze de março de 2018. 
 
 

Sala de Sessões, 05 de março de 2018. 
 
 
 

LUCIANE TEIFKE PACHECO          RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 
Presidente                                                1°Secretário 

 
 
 
  


