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Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no 
Plenário da Casa Legislativa, realizou-se a oitava 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 007/18, 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: Of. n° 122/18 da deputada 
Maria do Rosário informando emenda parlamentar. Of. n° 15/18 da APAE, convidando para 
confraternização de Pascoa.  EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 011/18 encaminhando 
proposições aprovadas em Sessão Ordinária do dia 19 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 MATEUS, 
saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
Agradeceu a presença do pessoal da prefeitura que hoje veio prestar contas de várias coisas 
que ocorrem no município, o que é importante para manter os vereadores informados, pois 
tem várias que coisas que preocupam e a população procuram saber, por isso é bom os 
vereadores saberem. Comentou sobre o oficio que informa uma emenda da deputada Maria 
do Rosário, agradeceu a doutora Rosangela Dornelles, vereadora de Charqueadas, que lhe 
procurou com a intenção de ajudar o município com alguma emenda. Ressaltou que 
independentemente de partido e ideologia, não concorda com algum posicionamento da 
deputada, mas se quer ajudar o município é bom, independentemente de onde vir, faz votos 
para que o recurso seja bem aplicado. Agradeceu a doutora Rosangela Dornelles, pois quando 
foi secretária adjunta da secretaria da saúde, ajudou bastante o município, muitas conquistas 
na saúde o município tem devido à ela. Comentou que sábado esteve com seu pai e o vereador 
Tiago na convenção progressista, onde foi escolhido o deputado Luiz Carlos Heinze como 
candidato a governador do Estado. Relatou que neste dia encontrou o deputado Jeronimo, 
com quem conversou sobre possibilidades de ajuda ao município e ele encaminhou uma 
orientação para que fosse preenchida uma proposta que ele teria condições de ajudar o 
município, por isso hoje colocou uma Indicação para dar prosseguimento ao pedido. 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. Afirmou que independentemente 
de partido, se uma pessoa tiver algum recurso para aplicar no município, será bem-vindo. 
Agradeceu a presença do prefeito e secretários que vieram demonstrar os gastos que foram 
feitos no ano passado em todas as secretarias. Comentou que a arrecadação do município não 
chega a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões) e somente as secretarias de saúde e educação 
consomem quase R$ 12.000.000,00 (doze milhões) em despesas, então embora todos os 
recursos que chegam ao município, sempre haverá falta. Comentou sobre os Jogos Rurais, foi 
cancelado, mas será dia vinte e oito, embora possa ser mudada esta data. Afirmou que deseja 
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que não seja adiada a data dos Jogos. Agradeceu o Executivo, pois fez uma Indicação que ser 
reconstruída uma ponte e foi feito um bueiro muito bem feito. Em seguida, passou-se à 
ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as 
seguintes proposições e projetos: INDICAÇÃO Nº 009/18 DO VEREADOR MANOEL 
RENATO que seja estudada a possibilidade de realizar uma extensão da Secretaria de obras 
na localidade Serra do Herval, para armazenamento das máquinas e realização de serviços 
nessas localidades. Justificativa:  Deste modo evitaria gostos desnecessários com o transporte 
de máquinas e daria mais rentabilidade na realização dos trabalhos realizados através da 
secretaria de obras. INDICAÇÃO Nº 010/18 DO VEREADOR MATEUS que seja realizado 
cadastro no programa de cadastramento de propostas no Ministério da Agricultura, número 
2200020180001, onde foi destinado ao Município o recurso no valor de R$ 100.000,00 de 
Emenda Parlamentar do Deputado Jerônimo Goergen. PROJETO DE LEI Nº 004/18 
Concede revisão geral à remuneração dos servidores ativos e inativos do Poder Executivo e 
Legislativo municipal e dá outras providências. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 001/18 
Fixa a revisão geral anual para os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários municipais, 
Presidente da Câmara e Vereadores, com base no índice aplicado aos Servidores Públicos 
Municipais e da outras providências. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 002/18 Fixa a 
revisão geral anual para os vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal, com base no 
índice aplicado aos servidores públicos municipais e da outras providências. Após, passou-se 
ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do 
PP, saudou novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. Comentou sobre 
a emenda que a deputada Maria do Rosário encaminhou ao município, tem certeza que os 
méritos se devem a presença do partido no município, professor Rafael, professora Tanise, é 
importante a deputada ter olhado para o município independentemente do campo ideológico. 
Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do PMDB, saudou a Presidente, demais 
colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Agradeceu a presença dos 
secretários e do prefeito que vieram prestar esclarecimentos. Agradeceu por ter consertado 
alguns pontos da iluminação pública. Relatou que segundo a empresa responsável, o restante 
do serviço na iluminação pública seria feito na sexta-feira ou sábado. Ressaltou que no interior 
tem bastante pontos com problemas na iluminação. Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, 
Líder do PSDB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 
presentes. Comentou sobre um programa, inclusive na próxima semana vai entrar com uma 
Indicação para que o prefeito entrar em contato com empresas prestadoras de serviço de 
internet para que as mesmas possam se cadastrar ou trazer o programa internet para todos 
que está sendo implantado em vários municípios, que diminue de 60% a 80% o preço da 
internet banda larga. Ressaltou que é um programa do Ministério da ciência e tecnologia e o 
município entra como contrapartida com o custo de energia elétrica consumida pelos aparelhos 
e a segurança do terreno. Comentou que talvez possa promover através da Câmara é a isenção 
de ISSQN e ICMS para tornar mais atrativo para alguma empresa. Comentou que este 
programa existe desde janeiro, mas agora no Rio Grande do Sul algumas empresas estão 
começando a implementar em alguns municípios. Convidou a todos para campeonato de 
canastra no Clube Cruzeiro. Usou a palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou 
a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Agradeceu a 
deputada Maria do Rosário e doutora Rosangela pela emenda, bem como a Tanise e o Rafael. 
comentou que o município é pequeno em população, mas muito grande em território, sabe 
que o setor da saúde vai de grande valia esta emenda. Parabenizou a Franci pela passagem 
do aniversário. Agradeceu o prefeito e secretários pelos esclarecimentos sobre as contas do 
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ano de dois mil e dezessete. Ressaltou que está preocupando bastante os vereadores é a 
arrecadação que a cada ano cai mais. Agradeceu o secretário de obras pelos reparos na 
estrada do fumo. Comentou que por causa da morte da dona Maria, os Jogos Comunitários 
foram adiados, acha que o evento vai ser fraco, independente de data. Neste espaço, usou a 
palavra a PRESIDENTE LUCIANE, saudou novamente quem não se fazia presente na 
abertura da Sessão. Agradeceu a presença do prefeito, vice-prefeita e secretários pelos 
esclarecimentos prestados. Parabenizou a Franci pelo aniversário. Nada mais havendo a tratar 
determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão 
Ordinária, dia dois de abril de 2018. 
 
 

Sala de Sessões, 26 de março de 2018. 
 
 
 

LUCIANE TEIFKE PACHECO          RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 
Presidente                                                1°Secretário 

 
 
 
  


