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Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário 
da Casa Legislativa, realizou-se a décima segunda 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 011/18, previamente recebida pelos edis, foi discutida, 
votada e aprovada por unanimidade. Após passou à leitura das correspondências RECEBIDAS 
DA PREFEITURA: Of. n° 79/18 encaminhando respostas às proposições apresentadas por 
esta Casa Legislativa; Of. n° 80/18 encaminhando respostas às proposições apresentadas por 
esta Casa Legislativa; Of. n° 81/18 encaminhando respostas às proposições apresentadas por 
esta Casa Legislativa; Of. n° 82/18 encaminhando respostas às proposições apresentadas por 
esta Casa Legislativa; Of. n° 83/18 encaminhando respostas às proposições apresentadas por 
esta Casa Legislativa; Of. n° 84/18 encaminhando respostas às proposições apresentadas por 
esta Casa Legislativa; Of. n° 90/18 encaminhando respostas às proposições apresentadas por 
esta Casa Legislativa.  RECEBIDAS DE TERCEIROS: Edital de convocação da APAE para 
Assembleia Geral Ordinária; Convite para Baile da terceira Idade. EXPEDIDAS À 
PREFEITURA: Of. n° 017/18 encaminhando proposições aprovadas em Sessão Ordinária do 
dia 16 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 ILO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 
pessoas que se faziam presentes. Comentou sobre a reunião com transportadores escolares, 
na qual não estava presente, mas recebeu muitas críticas de que os vereadores trancaram o 
transporte, sendo que quem trancou foi o prefeito e o secretário de educação e não tiveram 
coragem de dizer ao povo, porém jogaram a culpa em cima dos vereadores, por isso deixou 
seu repudio ao secretário e ao prefeito por esta atitude que tomaram e tiveram vergonha de 
assumir. Ressaltou que acha absurdo a falta de coerência e educação por trancar um 
transporte escolar que deveria ter começado em março, mas a cada dia está pior, várias 
pessoas estão reclamando do transporte, falta de regularidade e condições sucateadas dos 
ônibus, porém as crianças não merecem isso, por isso deixa sua indignação e pediu 
providências por parte do secretário de educação e do prefeito para assumir as 
responsabilidades, pois vereador não tem poder de trancar ou liberar transporte, quem pode 
é o prefeito e o secretário. Relatou saber que a Administração tinha problemas, mas faltar 
com a verdade não sabia, repudia isso. Enfatizou que concorda que as pessoas não devem 
andar de carona, mas cortar as caronas dos pais de alunos acha um absurdo, acha que pais 
de alunos poderiam usar o transporte, assim como funcionários de escolas se tiver lugar. 
Ressaltou que tirar um transporte é quase falta de vergonha na cara, além disso falta de 
vergonha é jogar a culpa em cima dos outros, não estava na reunião, mas a culpa não é dos 
colegas vereadores. Afirmou que de sua parte não tem mais como fazer reuniões porque o 
Executivo vem aqui só para usar e desdobrar os vereadores, de sua parte nunca mais vai 
convocar o Executivo para reuniões porque vem aqui só para falar "abobrinha" e jogar a culpa 
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em cima dos vereadores, respeita a opinião de cada vereador, mas acha que estão perdendo 
tempo em convocar reuniões, devem ir à Tribuna criticar ou elogiar, fazer o papel de vereador, 
mas não correr atrás do Executivo que vem aqui tirar sarro e jogar mentira em cima dos 
vereadores, além disso usar os vereadores perante o povo. Ressaltou que o povo é inteligente 
e jamais vai acreditar que os vereadores trancaram o transporte. Usou a tribuna o VEREADOR 
NÉRCIO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 
presentes. Sobre uma resposta do secretário de obras, explicou que no trecho onde o 
secretário afirmou que foi providenciado, não foi feito todo o trajeto, faltou a entrada do 
"lebrão", por isso quer que volte e termine o serviço. Sobre os transportes escolares, comentou 
que houve bastante polêmica e o nome do vereador Nercio foi citado bastante, acredita que 
o secretário de educação e o prefeito foram os que mais usaram o seu nome, se aproveitaram 
da situação para usar esta Casa, não sendo a primeira vez. Enfatizou que foi eleito pelo povo 
para defender o povo, o secretário tem um cargo de confiança, é parceiro do secretário, mas 
no momento que ele errar vai cobrar com certeza. Comentou que foi cortado um transporte, 
não se convenceu com a resposta do secretário. Comentou que todas as reuniões são gravadas 
e o secretário mostrou a gravação para algumas pessoas, porém o que diz na Câmara, diz em 
qualquer lugar e se algum político achar que vai cassar mandato lhe comprometendo com 
conversas gravadas, não vai de maneira nenhuma, pois sabe da situação do povo e isso cabe 
ao secretário e Executivo, a quem dar carona ou não porque todos sabem que o município 
não comporta transportar todos os pais de alunos, porém tem casos especiais e quem tem 
que decidir é o secretário e o Executivo  e não tirar a culpa e colocá-la nos vereadores, o que 
o secretário fez foi muito errado e muito feio. Afirmou que é vereador eleito pelo povo, está 
aqui para defender o povo, o que couber a ele. Comentou que o secretário deve cuidar das 
licitações, inclusive queria que o prefeito estivesse presente porque quando era vereador 
cobrava da gestão anterior dos atrasos nas licitações, dizia que seria uma vergonha, mas até 
o ano passado cabia o argumento de que o Administração estava começando, porém a partir 
do segundo ano não vai mais tolerar, acha que neste ano é por incompetência, inclusive dos 
vereadores. Ressaltou que no dia dois de março houve uma licitação que foi anulada e agora 
já é fim de abril e não saiu outra licitação; nunca viu na história do município não sair uma 
licitação, acredita que nem no mês de maio haverá licitação. Comentou que como vereador 
de situação defendeu a mudança, mas até hoje a mudança está sendo para pior porque tem 
trajeto que foram cortados e não foram apresentados cortes do Governo estadual, mesmo 
assim os vereadores aprovaram o corte de somente um quilometro, dos dois quilômetros 
propostos, mas ainda prejudicou muitas pessoas. Afirmou que não vai mais participar de 
reuniões propostas nesta Casa, porém qualquer dúvida que lhe procurem, pois é vereador 
vinte e quatro horas por dia e não vai deixar ninguém sem respostas. Usou a tribuna o 
VEREADOR MANOEL RENATO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 
pessoas que se faziam presentes. Comentou sobre uma reunião na escola José Joaquim de 
Andrade, onde achou importante as colocações de professores, exigências aos alunos e pais 
no sentido de tentar educar os filhos em casa. Se colocou à disposição da escola no que 
precisarem. Desejou votos de pesar aos familiares de Antônio Pacheco. Convidou a todos para 
um baile na capela Nossa Senhora Aparecida, que foi transferido para o dia dezenove de maio. 
Parabenizou a secretaria de obras pelo trabalho na região da Zona dos Pachecos. Comentou 
sobre a reunião dos transportes, o assunto que gerou polêmica não estava em pauta e 
infelizmente algumas atitudes foram tomadas precipitadamente, mas a prefeitura e a Câmara 
devem trabalhar unidos, jamais podem se distanciar mais do que está, pois todos foram eleitos 
para o bem do município, o quanto mais próximo estiverem vai ser melhor. Usou a tribuna o 
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VEREADOR TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se 
faziam presentes. Parabenizou os organizadores da festa na capela São Pedro. Comentou 
sobre um pedido que fez sobre a luz na praça, cuja resposta falando sobre questões de 
aumento, teve acréscimo, mas tem a especulação de que é o trailer que está instalado na 
praça, não é contra que tenha vendedores ambulantes, mas precisam ser legalizados e se usar 
alguma coisa, que paguem por isso. Ressaltou que a conta de luz teve acréscimo a partir de 
junho do ano passado em aproximadamente cinquenta por cento. Comentou sobre a reunião 
a respeito do transporte, pedida pelo vereador Diogo, onde os transportadores falaram sobre 
suas linhas. Também surgiu o assunto das caronas para pessoas que não se enquadrariam na 
questão, no caso de funcionários, acha que não pode ser trancado, assim como para pai de 
alunos que precisam ir à escola. Comentou que já aconteceu de pessoas com desculpas de ir 
à escola, mas vir à cidade por outros motivos, isso que deve ser mais controlado. Deixou o 
convite para os Jogos Comunitários Rurais, no dia vinte e oito de maio e para a festa na capela 
São Miguel, dia seis de maio. 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. Comentou 
que há pouco tempo soube que os jogos rurais acontecerão sábado, mas não tem certeza 
porque esta Casa não foi convidada ainda. Ressaltou que a Emater organiza os jogos rurais e 
já não é a primeira vez que não enxerga esta Casa, mas quando foi para a instituição Emater 
continuar, vieram aqui pedir para os vereadores ir em reunião até em Porto Alegre, todos 
ajudaram e a Emater continua, claro não foi só por causa dos vereadores, mas por isso eles 
poderiam olhar com melhores olhos esta Casa e convidar para seus eventos. Comentou sobre 
transporte escolar, não estava presente na reunião, mas quando chegou em casa de tarde, 
tinha oito chamadas em seu telefone de professores lhe perguntando se não podiam mais 
viajar no transporte escolar. Comentou que foi dito que os vereadores trancaram o transporte, 
mas vereador não tranca, apenas fiscalizam, cobram quando está errado. Enfatizou que a 
questão de carona é uma briga que vem de outras administrações, é contra carona para 
pessoas que vêm fazer compras na cidade, não é contra carona para professores e 
funcionários. Comentou que vê muita preocupação na secretaria de educação com coisas sem 
cabimento e sobre a licitação não sabe se vai acontecer ou o transporte vai ser até o final do 
ano com contrato emergencial. Comentou que vê muito falar pelos professores sobre a dança 
das cadeiras que tem na secretaria de educação, acha uma falta de respeito trocar uma 
profissional com vários anos em uma escola, onde não havia nenhuma reclamação. Agradeceu 
a Rose por mandar para os alunos do segundo ano da escola do Arroio Grande, um lápis com 
ponteira, as meninas ganharam uma boneca da Frozen e os meninos ganharam um boneco 
do Homem Aranha. Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais 
colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Afirmou que perdeu a conta de 
quantas pessoas lhe procuraram para saber sobre o que aconteceu na reunião da semana 
passada, agradeceu a todas as pessoas por tentar saber sua posição, por dar oportunidade de 
se defender e defender esta Casa do boato que os vereadores teriam decidido. Acrescentou 
que se os vereadores decidem podem propor votação para reduzir cargos em comissão, que 
o prefeito faça ponte, aumente o repasse para a APAE e para o Consepro. Comentou que fica 
difícil para os vereadores trabalhar em conjunto com o Executivo porque fazem reuniões 
tentado buscar melhorias e resolver as coisas que não estão funcionando totalmente, e saem 
conversas distorcidas; como os vereadores vão ter ânimo para se reunir com o Executivo para 
decidir alguma coisa em conjunto. Relatou que mostrou para uma senhora, uma Lei aprovada 
por esta Casa que autoriza ela a acompanhar seu filho especial. Afirmou que nunca tomaria 
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nenhuma atitude para prejudicar o magistério, assim como os demais profissionais. Comentou 
sobre um projeto de lei que está no Senado, a qual é de autoria de um deputado de seu 
partido, vai procurar o partido e pedir para agilizar a votação. Pediu a todos que tiver dúvidas 
sobre seu posicionamento nesta Casa que lhe procurem. Afirmou que esta Casa trabalha para 
o bem da população. Usou a tribuna o VEREADOR DIOGO, saudou o Presidente, demais 
colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Comentou sobre o Projeto de Lei 
007/18 que vai ser votado hoje, parabenizou o Executivo por mandar este projeto tão 
importante para a segurança pública, não foram cortados os incentivos que é dado ao pessoal 
da Brigada Militar e Policia Civil, um destaque do município em relação aos municípios da 
região. Sobre a polêmica do transporte escolar, afirmou que sempre procurou resolver todos 
os assuntos desta Casa na forma de diálogo, sempre ouvindo bastante todos os lados, prezou 
o diálogo para pedir a reunião com o Executivo e representantes do transporte escolar para 
ouvir todos os lados na questão da educação, pois sempre é cobrado pela população por 
diversos problemas. Acha que o Executivo se posicionou de forma precipitada em relação às 
caronas, cortar diretamente foi um a atitude infeliz, é contra as caronas para as pessoas que 
vêm passear, mas deve olhar com muito cuidado para as pessoas que precisam do transporte 
para trabalhar, assim como as crianças especiais que frequentam a APAE. Ressaltou que 
muitas vezes a Lei trava, mas deve ser revisto e buscar soluções para não prejudicar as 
pessoas. Relatou que teve seu nome citado, talvez por propor a reunião, mas acha que é desta 
forma que deve tentar solucionar os problemas do município. Enfatizou que o prefeito é quem 
deve se posicionar, os vereador fiscalizam, cobram e trazem os problemas que são 
demandados da população. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram 
discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições e projetos: 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 024/18 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
com urgência manutenção no calçamento do centro, especialmente em frente à casa do 
Senhor Odone, em frente ao restaurante Barão Grill e em frente ao F.G Comércio entre outros 
pontos que necessitam de reparos. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 025/18 DO 
VEREADOR NERCIO que seja providenciado conserto na instalação elétrica da Escola Dom 
Pedro II para que possa ser realizado a troca de energia monofásico para bifásico. Justificativa: 
Desde de 2014 foi ganho a energia bifásica pela Certaja e é necessário que seja feito o 
conserto da instalação elétrica para que possa ser feito essa troca. PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIA Nº 026/18 DO VEREADOR ILO que seja providenciado patrolamento e 
roçadas na estrada que sai da Produção Varzinha, passando pelo campo de rodeio, bar do 
Alexandre indo até a Boca do campo. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 027/18 DO 
VEREADOR ALEX SANDRO que seja providenciado patrolamento e encascalhamento na 
localidade Linha Nova passando pela residência do Senhor Henrique Gimenes e pela 
propriedade de Alberto Collovine indo até a divisa com o município de Cerro Grande do Sul. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 016/18 DO VEREADOR MATEUS que informe como está 
a situação atual dos processos de regularização dos terrenos das escolas municipais e dos 
demais prédios públicos. PROJETO DE LEI Nº 007/18 Autoriza a celebração de termo de 
fomento com o Conselho Comunitário Pró-segurança Pública de Barão do Triunfo e dá outras 
providências. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/18 Decreta Ponto 
Facultativo na data que indica e dá outras providências (30 de abril - Dia do Trabalho).  Após, 
passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR ALEX 
SANDRO, Líder do PDT, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 
se faziam presentes. Parabenizou a festa que aconteceu na localidade da Boca do Campo. 
Parabenizou a sua esposa pelo aniversário. Comentou que os vereadores não têm autoridade 
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para trancar ou liberar carona, houve uma precipitação ou erro, pois acha que não vieram à 
Câmara de vereadores e nenhum vereador teve que liberar, quando foi liberada as caronas, 
então não cabe aos vereadores decidir. Acha que deve ser fiscalizado e ter cuidado com as 
reuniões, como esta. Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do PMDB, saudou a 
Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Comentou sobre 
uma resposta a um Pedido de Informação sobre o Elevacar, afirmou que faz oito meses que 
está no pátio da prefeitura, enferrujando, porém na resposta diz que estão esperando 
condições para realizar um piso no galpão. Ressaltou que um piso quatro por três é suficiente 
para um carro, com dois sacos de cimento se faz, então quando deve cobrar cobra e quando 
deve parabenizar, parabeniza. Acrescentou que é inadmissível este aparelho ainda estar 
exposto ao tempo com várias peças enferrujadas. Falou ao sócios do CTG que as atividades 
da entidade vão parar por um tempo para troca do assoalho da parte de dança, voltará com 
um jantar baile dia dois de junho para angariar fundos para pagar este assoalho. Agradeceu 
a presença de todos hoje e convidou a todos para voltarem a comparecer na Câmara para 
saber o que é verdade e o que não é sobre o que os vereadores fazem. Usou a palavra o 
VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as 
pessoas que se faziam presentes. Convidou a todos para a reunião pedida por ele e o vereador 
Mateus sobre segurança pública, que acredita ser de grande valia para a comunidade. 
Comentou que ontem foi inaugurada a quadra do Clube Cruzeiro, a qual ficou muito boa, 
acredita que será aberto para quem quiser marcar horário para usar a quadra. Agradeceu ao 
seu amigo Leandro Prado que se formou em Técnico em Gestão Ambiental, vai começar atuar 
nesta área que nem existia dentro do município. Ressaltou que a briga pelo transporte 
universitário é muito importante, isso se vê quando as pessoas se formam e ficam exercendo 
a sua formação dentro do município. Agradeceu o secretário de obras pela pintura e limpeza 
dos meios-fios de algumas ruas. Usou a palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, 
saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 

Comentou que o vereador Renato falou que está preocupado com a situação desta Casa e o 
Executivo cada vez mais afastado. Afirmou que como vereador jamais vai se afastar do 
Executivo, sempre foi um vereador parceiro, foi eleito pelo povo, é vereador do povo que lhe 
elegeu, então sempre que vier projeto ou outro assunto de interesse da população, estará 
presente dando a opinião ou votando da forma que puder ajudar a população e em primeiro 
lugar vai tentar desenvolver o município. Reforçou o convite para os jogos rurais, acha uma 
falha o pessoal da Emater não convidar esta Casa. Comentou que surgiu uma polêmica grande 
a respeito de uma gravação de uma reunião. Afirmou que fala em qualquer lugar, o áudio das 
Sessões estão disponíveis para toda a população. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, 
Líder do PP, saudou novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. 
Comentou que está muito feliz por terem começado os jogos na quadra do Clube Cruzeiro, 
uma conquista de toda a comunidade, a partir desta semana os jogos já estão abertos para 
quem quiser marcar horários, todos os finais de semana quer fazer alguma atividade voltada 
ao esporte. Agradeceu a toda diretoria e todas as pessoas que se empenharam, prefeitura e 
empresas e principalmente o Valdir Govoni que fez muitas viagens para realizar este projeto. 
Comentou que a prefeitura tem trinta dias para responder as proposições da Câmara, até 
agora tinha vindo uma ou duas respostas e hoje veio sete. Ressaltou que sobre o concurso do 
ano de dois mil e quatorze houve uma Sessão Extraordinária em janeiro para aprovar um 
cargo de enfermeira, mas até hoje não foi chamado e venceu este concurso dia vinte de 
março, para este cargo. Em relação ao cemitério, a prefeitura colocou que será estudada a 
possibilidade, então reforçou o pedido para que olhem com bons olhos. Pediu que fosse 
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realizado um cadastro em um programa do Ministério da Agricultura, uma indicação do 
deputado Jeronimo Goergen, a prefeitura afirmou que foi providenciado, havia pedido para 
ser colocado alguns implementos para a associação da Linha Francisca. Em relação a licitação 
do transporte escolar, foi respondido que a prefeitura não disponibiliza de plataforma para 
pregão eletrônico, porém justificou que se confundiu na colocação da Indicação, mas a 
prefeitura acha melhor continuar fazendo da forma mais demorada. Sobre a iluminação da 
praça, acha bem estranho desligar uma rede não pagando a conta, acha que a prefeitura se 
colocou errada nesta questão. Parabenizou o vereador Nercio por gastar somente R$ 1.000,00 
(um mil reais) a mais do que a gestão anterior, na sua gestão no ano passado, enquanto isso 
a prefeitura gastou R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) a mais com pessoal. Neste espaço, 
usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, saudou novamente quem não se fazia presente 
na abertura da Sessão. Parabenizou a diretoria da festa na capela São Pedro e também o 
Mateus e demais pessoas da diretoria do Clube Cruzeiro pela quadra, acha que quem ganha 
é a comunidade. Reclamou que não veio o convite para esta Casa para os jogos rurais, mas 
ficou sabendo dos jogos pelas associações. Convidou a todos para a reunião do Consepro logo 
mais. Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a 
todos para a próxima Sessão Ordinária, dia sete de maio de 2018. 
 

Sala de Sessões, 23 de abril de 2018. 
 

 
LUCIANE TEIFKE PACHECO          RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 

Presidente                                                1°Secretário 
 

 


