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Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário 
da Casa Legislativa, realizou-se a sétima 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 006/18, previamente recebida pelos edis, foi discutida, 
votada e aprovada por unanimidade. Após passou à leitura das correspondências RECEBIDAS 
DA PREFEITURA: Of. n° 41/2018 enviando respostas às proposições apresentadas por esta 
Casa Legislativa; Of. n° 42/2018 enviando respostas às proposições apresentadas por esta 
Casa Legislativa; Of. n° 43/2018 enviando respostas às proposições apresentadas por esta 
Casa Legislativa; Of. n° 29/2018 da secretaria de assistência social, solicitando as 
dependências da Câmara para realização de formatura.  RECEBIDAS DE TERCEIROS: 
Convite da escola Dom Pedro II para almoço alusivo ao dia do município; Convite da 
Agroindústria Moscardini para 1ª feira da Semana Santa. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. 
n° 008/18 encaminhando proposições aprovadas em Sessão Ordinária do dia 12 de março 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 DIOGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se 
faziam presentes. Agradeceu a presença do prefeito e secretário de obras que estiveram 
presentes na tarde de hoje em uma reunião aqui na Câmara. Ressaltou que há uma grande 
cobrança desta Casa e da comunidade no sentido de melhoria nas estradas porque começam 
agora o período de aulas e logo começa o inverno sem as estradas estarem nas devidas 
condições desejadas. Comentou que foi explicado pelo secretário de obras que tem alguns 
problemas por ter de deslocar funcionários e máquinas para fazer poços devido à seca, 
também deram prioridades para pontes e bueiros; foram feitas mais de oitenta pontes e 
bueiros de setembro até hoje. Ressaltou que o secretário justificou que o quadro de 
funcionários da secretaria de obras era para ser vinte e dois funcionários, mas hoje a 
disposição tem somente onze, pois alguns estão em outras secretarias e outros com atestado 
ou tendo de trabalhar em função diferente da que prestou concurso, além de casos de 
funcionários que marcam o ponto e vão embora, acha que isso deve ser analisado, inclusive 
vai entrar com Pedido de Informação neste sentido. Ressaltou que deu aval ao prefeito e ao 
secretário para tomar as devidas medidas porque é muito injusto com funcionários que se 
esforçam e cumprem com suas obrigações. Enfatizou que se o funcionário não pode trabalhar 
em certa área, deve ser alocado em outra área. Comentou que o prefeito disse que nos 
próximos dias quer deixar as estradas em boas condições, as estradas mesmo sendo 
patroladas também precisam de cascalho. Afirmou que não está aqui para criticar, por ser 
oposição, mas quer ver o município caminhando numa forma correta, garantindo os direitos 
para os munícipes. Comentou sobre o problema de comunicação em relação ao sinal de 
telefone, há tempos vem batalhando, fazendo reuniões, abaixo-assinado e denúncias, inclusive 
no Ministério Público. Afirmou que foi feito contato com a operadora Vivo relatando o problema 
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e a empresa se comprometeu a resolver este problema, caso não resolva os vereadores se 
mobilizarão para resolver este problema. Usou a tribuna o VEREADOR MANOEL RENATO, 
saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
Comentou sobre uma reunião com a Coordenadoria de Educação do Estado, onde foi decidido 
onde seria aplicado R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) que está disponível, na rede 
elétrica da escola José Joaquim de Andrade. Ressaltou que acha melhor fazer a troca do 
telhado, mas como o recurso é pouco e a comissão do colégio decidiu que seria melhor fazer 
a rede elétrica, não quis fazer nenhuma colocação, pois as pessoas que estão trabalhando lá 
sabem melhor o que precisa mais. Ressaltou que mais reformas poderão ser feitas com este 
recurso. Agradeceu a presença do prefeito e secretário que vieram responder algumas 
questões das quais depende para passar do povo. Enfatizou que precisa saber das coisas, 
independentemente de serem boas ou ruins, pois está para administrar o município, para isso 
deve saber realmente do que está acontecendo. Afirmou que é otimista, o município vai 
melhorar. Convidou a todos para participar de um torneio de bocha na associação Nossa 
Senhora Aparecida. Comentou sobre os Jogos Rurais no Cerro dos Abreus. Usou a tribuna o 
VEREADOR TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se 
faziam presentes. Agradeceu a presença do deputado federal Afonso Hamm no município, ele 
que está fazendo um roteiro pela região, aqui não pode estar presente na entrega dos 
equipamentos para os quais destinou R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a agricultura. Relatou 
que após a reunião, o deputado esteve na prefeitura, porém não encontrou o prefeito, nem a 
vice-prefeita, mas se colocou à disposição para ajudar no sentido do decreto da estiagem, 
para colocar mais recursos, entre outros assuntos. Agradeceu a presença do prefeito e do 
secretário de obras que estiveram em uma reunião tratando assuntos sobre as estradas. 
Ressaltou que há uma cobrança muito grande de colocação de cascalho nas estradas, foram 
feitas bastantes recuperações de pontes e bueiros, mas ainda a deficiência de cascalho é 
grande e os problemas de estradas prejudicam a secretaria de educação que necessita de 
estradas para o transporte escolar. Enfatizou que serão feitas as estradas na região dos 
Pachecos e Gramal e depois as demais estradas principais, onde tem transporte escolar e 
escoamento de safra. Comentou sobre o atraso do transporte escolar, por isso deixou o 
lembrete para que no próximo ano a licitação seja feita o mais cedo possível, pois as empresas 
podem entrar com recursos, o que acaba atrasando. Pediu a troca de duas lâmpadas na escola 
Dom Pedro II e capela São Miguel que estão queimadas, estas lâmpadas são necessárias para 
segurança e também vai ser realizado um baile na capela São Miguel, onde a iluminação será 
muito importante. Convidou a todos para os Jogos Comunitários. Em COMUNICAÇÕES, os 
Vereadores previamente inscritos 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. Agradeceu o pessoal da CRE que esteve em uma reunião sobre a obra 
do colégio José Joaquim de Andrade, que agora lhe parece que a parte da elétrica vai ser 
resolvida e encaminhada com urgência a parte do telhado; vem pressionando firme pois é um 
ano de eleição e também porque foi dito que dinheiro para obras de emergência na educação 
tem. Agradeceu o prefeito e secretário de obras que estiveram hoje colocando a situação da 
secretaria. Falou que cobra todos os dias a situação dos maquinários, algumas máquinas estão 
abandonadas desde a outra administração, sucateadas. Comentou que sempre é dado 
prioridade para a secretaria de saúde e secretaria de educação para depois a secretaria de 
obras. Comentou que os mecânicos estão sempre na correria, mas cobrou que tem uma 
retroescavadeira parada há mais de um ano, pode ser pouca coisa, mas não foi aberta para 
ver o que é. Comentou que achou que tinha cessado a questão do transporte escolar, mas 
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hoje estava na prefeitura um morador do Cerro dos Abreus afirmando que o transportador 
Paulinho estava usando um carro sem condições, com a porta amarrada, por isso vai esperar 
vir a resposta do Pedido de Informação sobre vistoria dos carros, para depois comentar. 
Acrescentou que o transportador falou que está transportando de favor à prefeitura, mas acha 
que quando está recebendo não é mais favor, então deixa o apelo para o secretário verificar 
a situação e tomar providências. Comentou sobre transporte dentro da cidade, acha que 
problemas com funcionário tem limite, não pode acontecer pois segundo um pai, o funcionário 
estava em casa almoçando e não deu satisfação aos pais. Pediu atitude por parte do secretário 
neste caso. Relatou que o carro do transporte para Camaquã voltou amassado, não sabe o 
que aconteceu, mas a população está cobrando, não tem como um motorista em sã 
consciência, bata o carro e venha inventando história, se é carro público que bateu, deve parar 
e chamar a polícia, estando certo ou errado. Afirmou que foi cobrado sobre o transporte para 
o colégio Egídio Vieira da Silva. Comentou sobre iluminação pública na cidade, na sua rua tem 
uma lâmpada virada para cima há uns quatro anos, cobrava dos outros administradores e 
volta a cobrar agora. Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais 
colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Agradeceu a visita do deputado 
Afonso Hamm no município, não é por ser de seu partido, mas o deputado que se faz presente 
no município merece ser respeitado. Agradeceu o prefeito e o secretário de obras que vieram 
esclarecer dúvidas sobre as obras, pontes, bueiros e principalmente sobre as estradas gerais. 
Compartilha com os colegas a preocupação com questões de pessoal, inclusive acha válida a 
preocupação do vereador Diogo e será parceiro no Pedido de Informação proposto. Comentou 
que o prefeito foi vereador e sabe que sempre que um vereador sai à rua, tem demanda e a 
cobrança é grande. Relatou que foi indagado sobre a questão da empresa Vivo, a Câmara foi 
feliz em entrar em contato com a empresa. Comentou que sabe da situação da iluminação 
pública no centro, se preocupa com isso, existem queixas sobre a contratação de empresa, 
mas espera que a empresa contratada faça um bom serviço, no centro e no interior do 
município. Comentou sobre a abertura de poços em razão da seca no município, inclusive em 
Cerro Grande do Sul há um projeto muito interessante que é a proteção de fontes de água, 
claro que em situação de seca devem abrir poços, mas também devem trabalhar com 
planejamento, aqui no município deveriam fazer um projeto semelhante. Indicou o município 
a começar a trabalhar a questão da água. Comentou que torce muito que saia a questão da 
obra na escola José Joaquim de Andrade, porém fica triste com o desenrolar da situação 
porque na última reunião em Guaíba, as informações passadas foram outras, que o Estado 
estaria encaminhando a elétrica e o telhado, por isso deixou a indignação pela falta de 
planejamento. Relatou que esteve em um evento onde encontrou Caio Rocha com quem 
comentou sobre o projeto da Emater de cisternas nas escolas; o município não foi contemplado 
e seria necessário o contato com a Emater; contatou a Emater e sugeriu aos vereadores que 
vão à Brasília neste ano tocar no assunto por lá. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, 
quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições: 
INDICAÇÃO Nº 008/18 DO VEREADOR MATEUS que a licitação para o transporte escolar 
seja realizado na modalidade de pregão eletrônico. Justificativa:  Com a realização desse 
certame nessa modalidade haverá mais agilidade, sendo que o prazo de divulgação é de 8 
dias, além da possibilidade de haver economia, haja vista a maior concorrência. PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO Nº 010/18 DO VEREADOR MATEUS que informe se já existe previsão de 
qual será o índice de reposição salarial do funcionalismo, informe também se o município está 
pagando o piso do magistério de acordo com o determinado pelo ministério de educação. 
Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR ALEX 
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SANDRO, Líder do PDT, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 
se faziam presentes. Agradeceu a presença do prefeito e do secretário que vieram em uma 
reunião. Comentou que as vezes é mais importante conversar e discutir ideias do que ouvir 
fofocas na rua porque há muitas fofocas e tem a secretaria muita dificuldade para lidar com 
funcionários e máquinas. Agradeceu o convite para os Jogos Comunitários, tem certeza que 
vai estar ótimo porque as associações se unem como foi feito no ano passado. Agradeceu o 
Executivo pelas respostas que apesar de demorar um pouco, chegou hoje. Usou a palavra o 
VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou novamente quem não estava presente em sua 
primeira saudação. Comentou sobre iluminação pública que vem sendo discutida desde o ano 
passado, agora que uma empresa assumiu está deixando muito a desejar. Ressaltou que 
iluminação pública tem relação com segurança pública, pois a cidade iluminada inibe a ação 
de delinquentes. Convidou a todos para os Jogos Rurais que coincide com o dia do aniversário 
do município. Agradeceu ao Executivo pelas respostas aos Pedidos de Informação que estavam 
em aberto, está sempre cobrando agilidade porque o prazo é determinado por lei. 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 sinal de telefone no 
município, sexta-feira esteve conversando que por coincidência ou não, no momento que foi 
desligado o sinal analógico de televisão, o sinal de telefone na cidade acabou. Ressaltou que 
em contato com a gerente da Vivo, foi informado que está descartada a ideia de que o sinal 
analógico de televisão teria dado interferência, mas uma equipe de técnicos vão vir até o 
município para averiguar o problema. Agradeceu o prefeito e o secretário que estiveram aqui 
para discutir sobre as obras. comentou que as cobranças vem aos vereadores e estes devem 
cobrar do Executivo. Ressaltou que as estradas precisam de cascalho, pois estamos em período 
de estiagem, mas quando começar a chover o tempo se cobra. Falou ao secretário de 
educação olhar para o transporte que está sendo feito com veículo inadequado, não pode 
esperar uma tragédia para tomar providências, não queria fazer um Pedido de Informação 
sem resolver esta situação das licitações de transporte escolar, mas se não for resolvido vai 
fazer o Pedido de Informação. Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do PMDB, 
saudou novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. Comentou sobre 
questão de telefone. Informou que se configurar os telefone para receber sinal 2G, pode 
funcionar. Comentou sobre licitações; sobre a licitação para iluminação pública não pode 
culpar a firma sem uma base da secretaria de administração, porque nos outros anos era 
licitada a mão de obra, era inclusive uma reclamação da outra empresa que neste ano não 
pode participar da licitação por causa da documentação. Sobre o transporte escolar, falou que 
a licitação todos os anos é uma piada, a administração cobrou muito mais itens na licitação 
do que precisava, inclusive o jurídico da prefeitura afirmou isso. Ressaltou que isso trouxe 
problemas para alguns interessados em participar da licitação. Disse que é boa a ideia da 
Indicação do vereador Mateus, mas oito dias não vai mudar a licitação, porém a administração 
deve deixar mais clara e sem muita burocracia. Convidou a todos para os Jogos Rurais. Usou 
a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou novamente quem não estava 
presente em sua primeira saudação. Comentou que algumas respostas vieram da prefeitura 
com atraso ou inconclusivas. Ressaltou que mandar seiscentas páginas não seria viável, mas 
poderiam ter mandado uma cópia da decisão do PAE e o parecer da promotoria. Sobre o 
processo seletivo para médicos, fica preocupado com a situação, está vencendo o contrato 
com a empresa. Deixou sua insatisfação com as respostas que vieram. Convidou a todos para 
participar dos Jogos Rurais. Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, saudou 
novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. Agradeceu a presença do 
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prefeito e do secretário de obras que vieram esclarecer dúvidas sobre as estradas. Comentou 
que a Câmara está empenhada na solução do problema de falta de sinal telefônico no 
município. Convidou a todos para os Jogos Comunitários. Nada mais havendo a tratar 
determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão 
Ordinária, dia vinte e seis de março de 2018. 
 
 

Sala de Sessões, 19 de março de 2018. 
 
 
 

LUCIANE TEIFKE PACHECO          RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 
Presidente                                                1°Secretário 

 
 
 
  


