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Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário da Casa 
Legislativa, realizou-se a décima 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 009/18, 
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° 013/18 encaminhando 
proposições aprovadas em Sessão Ordinária do dia 02 de abril 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. Deixou seus votos 
de pesar ao vereador Renato e aos familiares. Agradeceu a todas as pessoas que estiveram 
presentes no Clube Cruzeiro ontem, pois para quem está fazendo um investimento de R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais) todo recurso é bem-vindo, já chegou a grama que será colocada na quadra. 
Agradeceu a todos da diretoria que estão apoiando, inclusive o colega Diogo que está organizando 
o campeonato de canastra no Clube. Convidou a todos para o campeonato de bocha, às quintas-
feiras que está sendo organizado pelo Clube. Usou a tribuna o VEREADOR MANOEL RENATO, 
saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
Parabenizou o pessoal da Emater pela reunião no salão paroquial, onde aconteceu uma palestra 
para os agricultores sobre diversificação de cultura; acha que esse é um meio de melhorar a 
agricultura. Comentou que toda reunião ou palestra que vai, sempre consegue tirar alguma coisa 
de proveito. Parabenizou as comunidades de Linha Nova e Zona dos Pachecos pelas festas 
realizadas ontem. Relatou sobre o que aconteceu na sua família, mas sabe que o mundo é assim 
mesmo, morre uns, nasce outros, é difícil aceitar, mas deve entender que todos têm seu destino. 
Agradeceu a todas pessoas que se fizeram presentes ou passaram palavras de conforto. Em 
COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. 
Usou a tribuna o VEREADOR TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 
pessoas que se faziam presentes. Expressou seus sentimentos ao vereador Renato e familiares 
pela morte de seu irmão Dorval. Parabenizou a Emater pelo evento realizado sobre gestão de 
propriedade rural, onde tinha vários agricultores do município e municípios vizinhos. Relatou que 
na quinta-feira à tarde esteve junto com o secretário Jovane Garigan e vice-prefeita Laureni na 
troca do comando regional da Brigada Militar em Guaíba. Ressaltou que a vice-prefeita o convidou 
para ir junto, acha que deve tentar participar destes evento; teve um experiência no evento de 
troca de comando, onde o Coronel Quadros se emocionou em sua despedida da Brigada Militar. 
Parabenizou as comunidades pelas festas, das quais participou na Linha Nova. Comentou que 
recebeu uma reclamação sobre transporte, porém a promessa era que hoje seria solucionado o 
problema, não ficou sabendo que se foi solucionado, mas tem alunos com cinco anos de idade que 
seria obrigado a frequentar a escola, porém não há transporte, casos do filho de Joel e também o 
filho de Silvana. Deixou o convite para um baile no salão da capela São Miguel. O VEREADOR 
RODRIGO abriu mão da palavra. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram 
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discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições e projetos: 
INDICAÇÃO Nº 012/18 DO VEREADOR TIAGO seja estudada a possibilidade de criação de 
projeto para construção de estacionamento oblíquo na lateral da Praça Central, Rua Cônego José 
Wiest, e expansão do estacionamento localizado na Av. Tassinari Cesare. JUSTIFICATIVA: Diante 
do aumento do fluxo de veículos no Município, sobretudo, pela manhã, e pela falta de lugares para 
estacionar, haja vista o fato de haver pontos de estacionamento que diariamente já estão ocupados 
como: pontos do transporte escolar, táxis, lotações de Kombi e micro-ônibus. INDICAÇÃO Nº 
013/18 DO VEREADOR DIOGO que juntamente com o Legislativo busque através das empresas 
de telecomunicação que prestam serviços no município parceria para implantação do Programa 
Internet para todos. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 022/18 DOS VEREADORES MATEUS E 
RENATO que seja providenciado a construção de um banheiro para professores e um banheiro 
adequado para o pré-escolar da Escola Municipal Marechal Deodoro da Fonseca. PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIA Nº 023/18 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado conserto da 
iluminação, iniciando na localidade Linha Dona Amália indo até a Linha Capitão Garcia. PEDIDO 
DE INFORMAÇÃO Nº 012/18 DO VEREADOR TIAGO que informe os valores gastos com 
iluminação na Praça central e na Prefeitura desde janeiro de 2017 até abril de 2018, informando 
se houve atrasos no pagamento e se algum momento ficou sem energia no local, informe por qual 
motivo. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 003/18 Reajusta o valor do vale-alimentação dos 
servidores da Câmara Municipal de acordo com o índice de revisão geral concedido aos servidores 
públicos municipais e altera o caput do artigo 2º e o §1º do artigo 5º, da Lei Municipal nº 199/15 
e dá outras providências. DIÁRIAS DOS VEREADORES NERCIO E LUCIANE, ida ao IGAM em 
Porto Alegre, dia 05 de abril de 2018. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. 
Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou a Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Deixou pesares ao vereador Renato pelo 
falecimento de seu irmão. Agradeceu a todos da diretoria do Clube Cruzeiro pela organização da 
domingueira ontem. Convidou para o campeonato de canastra, amanhã a partir das vinte horas. 
Pediu uma reunião entre a secretaria de administração, prefeito, secretaria de educação, secretaria 
de obras e representantes de empresas de transporte por causa dos problemas que estão 
acontecendo desde o início do ano letivo, por isso quer conversar para ver o que está acontecendo 
porque o secretário de obras lhe afirmou que se o tempo ajudar e as máquinas estiverem em dia 
quer consertar as estradas dentro de dez ou quinze dias, mas se não acontecer o secretário de 
educação diz que a culpa é da secretaria de obras e as empresas dizem que a culpa é das estradas 
e quem acaba pagando é a população. Relatou que na semana que vem vai colocar novamente 
uma indicação para que a prefeitura colocasse câmeras de segurança na prefeitura, talvez aqui na 
câmara, pois apesar de ter empresas de segurança dentro do município, as câmeras ajudam a 
inibir roubos e assaltos. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou novamente 
quem não estava presente em sua primeira saudação. Parabenizou a Emater pelo evento realizado 
na quinta-feira, nas partes que participou ficou bem interessados nos dados passados, 
principalmente na quantidade de sistema de irrigação que existe no município e os sistemas que 
estão ociosos, um fato bem interessante que merece ser trabalhado, a sustentabilidade da 
propriedade rural para que as famílias consigam se mantem e transmitir a propriedade a um 
herdeiro, pois há muitos jovens que não se interessam em se manter na atividade rural. Ressaltou 
que acha muito importante a reunião pedida pelo vereador Diogo, pois recebe muitas críticas e 
queixas e a culpa ora cai sobre o transportador, ora na estrada ou no secretário. Enfatizou que 
uma forma de agir como vereador é botando confronto de ideias, não adianta chamar só o 
secretário e ouvi-lo somente ou só o transportar, mas devem colocá-los frente a frente e 
intermediar essas questões. Frisou sobre a questão de segurança, na semana passada aconteceu 
um furto no meio da tarde e a Brigada está atenta, mas a questão de videomonitoramento é muito 
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importante para inibir este tipo de fato. Sugeriu uma reunião com a Brigada para ver as ideias e 
trabalhar em conjunto, também o Consepro e a comunidade. 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 pesares ao vereador Renato pelo falecimento de seu irmão. 
Parabenizou a Emater pelo evento, acrescentou que a Emater está bastante atuante no município 
em reuniões sobre conservação de solos e diversificação de cultura, isso é importante, pois embora 
a maior cultura seja o fumo, há famílias que não têm condições para plantar, então é importante 
a diversificação de cultura. Parabenizou os eventos do final de semana, tiveram sorte com o tempo 
bom. Agradeceu o que a secretaria de obras pôde fazer no final de semana, encascalharam 
algumas estradas, principalmente a estrada do Arroio Grande, que não tinha mais jeito de sair 
cargas de fumo ou lenha, acha que se o tempo ajudar, em poucos dias vai ser feito bastante 
serviços. 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 ao vereador Renato 
pelo falecimento de seu irmão. Comentou sobre o projeto de lei 06, que troca as horas extras por 
folgas; destacou que no projeto diz que impõe medidas muito severas que inclui demissão de 
servidores. Afirmou que primeiramente devem ser demitidos todos os Cargos em Comissão e tirar 
todos as Funções Gratificadas para que a folha volte ao normal e não precise demitir funcionário. 
Destacou que o projeto sugere a troca de horas extras por folgas e questionou se um motorista 
de ambulância que trabalha cento e quarenta e quatro horas mensais e alguns meses faz mais 
cento e quarenta e quatro horas extras, como vai folgar um mês; vai faltar motorista. Pediu aos 
demais vereadores para analisar bem o projeto antes de votar. Afirmou que existe uma lei no 
município sobre instalação de câmeras dentro de instituições bancárias, que não está sendo 
cobrada, um dos artigos era sobre não conceder alvará a quem não tivesse de acordo, porém 
todos os bancos estão ganhando alvará. Ressaltou que seria muito importante instalar câmeras, 
pelo menos nos bancos, para inibir alguns casos pequenos. Relatou que nesta semana foi 
arrombada uma camionete e levado todos os pertences do dono, então por isso a prefeitura deve 
cobrar a instalação de câmeras. Parabenizou seu sobrinho Junior pelo aniversário. Neste espaço, 
usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, saudou novamente quem não se fazia presente na 
abertura da Sessão. Desejou votos de pesar ao vereador Renato pelo falecimento de seu irmão. 
Parabenizou a diretoria de todas as capelas que fizeram festas ontem, também ao Clube Cruzeiro 
pelo evento realizado. Comentou que esteve somente no início da reunião da Emater a convite do 
pessoal do Banrisul, depois foi ao IGAM e na troca de comando da Brigada Militar. Convidou a 
todos para a festa na comunidade evangélica Trindade na Linha Nova. Nada mais havendo a tratar 
determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, 
dia dezesseis de abril de 2018. 
 

Sala de Sessões, 09 de abril de 2018. 
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