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Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário 
da Casa Legislativa, realizou-se a décima primeira 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 010/18, 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° 015/18 encaminhando proposições aprovadas em Sessão Ordinária do 
dia 09 de abril de 2018. Of. LEG n° 07/18 informando aprovação do Projeto de Lei Legislativo 
n° 003/18. 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 TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se 
faziam presentes. Agradeceu a presença do prefeito, secretários e todos os transportadores 
terceirizados que estiveram presentes em uma reunião pedida pelo vereador Diogo, com 
empenho de todos os vereadores, onde foi falado de todas as linhas escolares, com críticas e 
elogios, principalmente das estradas, que quando chove cria barro, no entanto o secretário 
Alvicio afirmou que será priorizado as emergências, com colocação de cascalho. A reunião foi 
produtiva também por parte dos transportadores terceirizados que colocaram suas dúvidas, 
em especial na questão de documentação. Agradeceu a todos que participam do baile de 
fandango na capela São Miguel. Parabenizou a equipe da comunidade Trindade pela festa 
realizada ontem. Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais 
colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Comentou sobre a reunião que 
aconteceu ontem, achou bem importante, pois com diálogo se alcança as coisas e todos devem 
trabalhar de forma unida para conseguir os objetivos. Afirmou que lhe chamou a atenção as 
notificações, pois se o transportador está trabalhando errado, de forma que prejudica os 
alunos, devem ser notificados, mas com igualdade, devem ter bom senso e relevar quando 
por exemplo, um transportador não poder chegar em algum lugar por causa de chuva, mas 
deve ser feito com atenção porque a empresa com três notificações não pode participar da 
licitação. Comentou sobre as roçadas, os transportadores reclamaram do mato nas estradas, 
a roçadeira está parada, por isso acha que a prefeitura deve colocar alguém trabalhar ou 
terceirizar o serviço de roçada, como sugeriu o vereador Tiago. Comentou sobre o motorista 
que não fez a linha porque atolou o ônibus na rua de sua casa, já ouviu queixas por 
funcionários estarem indo para casa com carro da prefeitura, a prefeitura tem três pátios, 
infelizmente só um é bem fechado, mas acha que os carros da prefeitura devem ficar nos 
pátios, o patrimônio público deve ser zelado e bem cuidado. Agradeceu a presença de todos 
na reunião com os transportadores. Usou a tribuna o VEREADOR DIOGO, saudou o 
Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Agradeceu a 
todos que estiveram presentes na reunião sobre o transporte escolar. Comentou que o debate 
sobre o transporte escolar é bastante amplo e envolve bastante interesse, por isso deve ser 
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debatido de vários sentidos, pois não adianta fazer uma reclamação para a empresa porque 
as vezes precisa de estradas, então busca a melhor forma de resolver. Enfatizou que a maioria 
das linhas tem alguma dificuldade em alguns pontos da estrada, tanto em roçadas, como barro 
em alguns lugares. Comentou que algumas empresas não estavam bem preparadas, com 
deficiências nos carros, por isso sendo notificadas, mas todas as empresas devem ser tratadas 
com igualdade, se tiver que punir, todas serem punidas ou nenhuma ser punida. Ressaltou 
que os ônibus da prefeitura se forem analisados com cautela, algum ônibus não vai estar nas 
devidas condições, por isso a prefeitura não pode cobrar. Afirmou que foi muito válida a 
reunião e tem certeza que vai beneficiar bastante o setor e criar uma linha de diálogo. Relatou 
que está colocando juntamente com o vereador Mateus, um requerimento para uma reunião 
com o pessoal do Consepro, Brigada Militar e Policia Civil e representantes do comércio do 
município para debater o assunto da segurança pública, principalmente câmeras de segurança. 
Comentou sobre a Lei que obriga os bancos a instalar câmeras de segurança, não sabe se isso 
está sendo cumprido ou não. Falou que está colocando um Pedido de Informação sobre o 
convênio para fazer carteiras de identidade, o prefeito falou que deve treinar algum funcionário 
de carreira, adquirir impressora, entre outras coisas. Ressaltou que outros municípios já estão 
fazendo este trabalho. Em COMUNICAÇÕES, 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 
presença do prefeito, secretários, transportadores e pais de alunos que estiveram presentes 
em uma reunião que foi importante para discutir algumas falhas e recursos. Ressaltou que 
algumas situações debatidas vão prejudicar a população, mas que infelizmente deve-se 
obedecer a Lei, como o que foi decidido hoje, que os transportadores não poderão mais dar 
carona, alguns pais de alunos podem não entender, mas infelizmente se acontecer um 
acidente com pai de aluno dentro do transporte, todos sabem o que vai acontecer tanto com 
o transportador quanto com o município, então é de acordo de trabalhar dentro da Lei e o 
secretário afirmou hoje que não haverá mais carona ao pais de alunos. Parabenizou o baile de 
formatura e a comissão que organizou; também recomendou o grupo Balanço e Vaneira. 
Relatou que a partir de hoje o ginásio é de responsabilidade da prefeitura, não vai ser feito 
mais licitação, quem tem seus horários agendados seguirão usando sem custo de horário e 
quem se responsabilizará será o secretário Jovane que já faz a parte do desporto. Comentou 
que fará falta dentro do ginásio é a copa, mas tem certeza que será estudada a possibilidade 
para se criar uma taxa de limpeza. Acredita que vai funcionar, mas vai aumentar a demanda. 
Comentou sobre a roçadeira que está sem funcionário para operar, mas as estradas estão 
fechadas, sem visibilidade por causa do mato. Afirmou que espera que seja estudada a 
possiblidade de ceder um funcionário para operar a roçadeira dentro do município. Usou a 
tribuna o VEREADOR MANOEL RENATO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores 
e as pessoas que se faziam presentes. Agradeceu a presença do prefeito, vice-prefeita e 
secretários na reunião sobre o transporte escolar. Parabenizou o vereador Diogo pelo iniciativa 
de pedir esta reunião. Ressaltou que a reunião foi de bastante importância, conseguiram reunir 
quase todos os transportadores escolares, foram questionadas várias questões com respostas 
para todas. Afirmou que quem assume um transporte tem uma responsabilidade imensa, 
então todos devem ter seus veículos em boas condições para diminuir custos. Acha que o 
secretário e prefeito estão tomando decisões corretas em relação a colocação de cascalho nas 
estradas. Lembrou que há muitas reclamações de ambas as partes, prefeitura e terceirizados, 
mas acha que tem forma de melhorar. Parabenizou as comunidades que realizaram festas no 
final de semana, por motivo de luto não participou. Convidou para um baile no salão da capela 
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Nossa Senhora Aparecida, no sábado. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando 
foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições: 
INDICAÇÃO Nº 014/18 DO VEREADOR ILO que seja estudada a possibilidade de 
construção de um banheiro no pátio da Prefeitura para uso das pessoas que ficam à espera 
do transporte da saúde. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 013/18 DO VEREADOR DIOGO 
que informe como está o processo de convênio para a realização de confecção de RG na 
Prefeitura municipal e se há uma data prevista para dar início a esse serviço no município. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 014/18 DOS VEREADORES MATEUS e TIAGO que 
informe em que setor está lotada e qual função está exercendo a funcionária Silvia Leticia 
Stork. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 015/18 DO VEREADOR MATEUS que informe 
como está sendo realizado a manutenção das impressoras do Executivo, das secretárias e das 
escolas municipais. REQUERIMENTO 001/18 DOS VEREADORES MATEUS e 
DIOGO requerem convocação de reunião com o Executivo, Legislativo, CONSEPRO, 
Representante da Brigada Militar, Representante da Polícia Civil e um representante de cada 
comércio local para tratarem sobre assuntos pertinentes a Segurança Pública do 
município. 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. Pediu desculpas por não estar presente na reunião com 
os transportadores escolares por motivos de trabalho. Ressaltou que pare um pouco as 
reclamações na área da educação porque recebe reclamações de pais de alunos, professores 
e não sabe o que está acontecendo. Comentou que talvez o Ricardo não esteja sabendo da 
Lei que obriga instituições bancárias a instalar câmeras, inclusive quer deixar uma cópia da 
Lei com ele, pois o Banrisul ganhou alvará dos dois anos sem ser cobrado isso. Os vereadores 
DIOGO, Líder do PSDB e NERCIO, Líder do PTB, abriram mão da palavra. Usou a palavra 
o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou novamente quem não estava presente em sua 
primeira saudação. Relatou que iria colocar um Pedido de Informação hoje, mas não o fez 
porque já tinha três proposições colocadas, porém o vereador Nercio explanou a questão sobre 
o ginásio. Ressaltou que na sua opinião, quando foi chefe de Gabinete atuou no ginásio, acha 
que a forma que tinham no município era a melhor dos municípios da região, acha que estava 
funcionando muito bem, mas respeita a opinião do Executivo, porém acha que é uma despesa 
a mais que o município vai arcar. Comentou sobre o Projeto de Lei que mexe com o 
funcionalismo na questão de banco de horas, assim como o projeto de Lei sobre atestados, 
está esperando alguém do Executivo para falar sobre este projeto, acha preocupante a questão 
deste projeto porque veio da mesma forma que os vereadores já tinham rejeitado 
unanimemente no ano passado. Ressaltou sobre o quanto será gasto do FAPS para manter a 
despesa com os médicos, o Executivo teve a infelicidade de mandar o projeto sem antes tentar 
saber a opinião dos vereadores de como poderia ser feito isto. Afirmou que de forma alguma 
terá seu voto favorável para colocar o decreto anexo ao projeto. Comentou sobre o banco de 
horas, que deverá ser bem pensado e discutido, acha que pode faltar funcionários. 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 vereador Diogo pelo pedido 
de reunião, acha que foi de grande valia, agradeceu a presença do prefeito, secretários e 
transportadores. Comentou sobre falta de pagamento por falta de documentação, acha um 
erro do Executivo, pois deveria começar em janeiro, se o transportador não conseguiu a 
documentação deveria dar vaga a outro, pois sem condições de correr atrás de documentação 
não vai fazer manutenção de veículo e ocorre esta polêmica de hoje, veículos sem condições 
de andar e pode surgir a desculpa de que falta manutenção porque a prefeitura não paga. 
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Parabenizou os eventos do final de semana. Relatou que um operador lhe afirmou que a 
roçadeira está parada porque não tem freio, porém o prefeito fala que não tem operador para 
a roçadeira, então acha difícil de entender. Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE 
LUCIANE, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. Agradeceu 
a presença do prefeito, secretários e transportadores na reunião que foi de grande valia para 
ver os dois lados, cada um dando sua opinião. Parabenizou a comunidade São Miguel pelo 
baile de formatura de fandango. Parabenizou o pessoal da igreja Luterana Trindade pela festa. 
Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos 
para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e três de abril de 2018. 
 

Sala de Sessões, 16 de abril de 2018. 
 

 
LUCIANE TEIFKE PACHECO          RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 

Presidente                                                1°Secretário 
 

 


