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Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no 
Plenário da Casa Legislativa, realizou-se a décima terceira 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 012/18, 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: Convite da escola Dom Pedro II para jantar bingo. EXPEDIDAS À 
PREFEITURA: Of. n° 018/18 encaminhando proposições aprovadas em Sessão 
Ordinária do dia 23 de abril de 2018; Of. n° 008/18 informando aprovação do 
Projeto de Lei n° 007/18. 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 MATEUS, 
saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 
presentes. Parabenizou a presidente pelo aniversário. Parabenizou a comunidade 
São Miguel pela festa que foi realizada ontem. Agradeceu em nome da direção do 
Clube Cruzeiro, a todos que estiveram presentes sábado no baile, com o qual 
obtiveram bom resultado para pagar alguns compromisso em relação à quadra do 
clube. Comentou que ficou feliz porque nesta semana o Consepro conseguiu uma 
parceria com um banco, que repassará um valor mensal, com isso está vendo 
bastante entusiasmo com a segurança do município. Desejou boa viagem aos 
vereadores que vão à Brasília. Comentou sobre um recurso que pediu há algumas 
semanas, teve uma sinalização do deputado Jerônimo para que fosse cadastrado 
um recurso de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a agricultura e no mesmo dia 
fez uma Indicação na Câmara, sugerindo a compra de implementos; acha que 
sempre se respeitou o vereador que busca recursos, embora a prefeitura possa 
discordar, porém até hoje não obteve respostas, se foi cadastrado ou não. Relatou 
que procurou o prefeito e o secretário de administração e não obteve respostas, 
espera que tenha atenção nesta demanda e nas demais demandas porque os 
vereadores vão à Brasília, mantem relacionamento com os deputados e senadores 
e não podem perder quando recebem apoio, não pode a prefeitura não dar 
encaminhamento, por isso espera que seja cadastrado logo. Usou a tribuna o 
VEREADOR NÉRCIO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 
pessoas que se faziam presentes. Alertou o secretário de obras porque recebeu 
bastante reclamações de estradas, então pediu atenção à estrada dos Morrinhos 
e estrada do Mato Bier com reparo de bueiro, patrolamento e encascalhamento. 
Comentou que esteve em uma reunião, juntamente com o vereador Rodrigo na 
ACVERC, sobre segurança pública, pois haviam boatos de que o posto de 



 

 ATA 013/18  2 
 

 

atendimento da Brigada Militar poderia ser extinto do município e também a troca 
de comando da Brigada no município. Ressaltou que a princípio houve uma oferta 
para o comandante do município, comandar as cidades de Butiá e Arroio dos Ratos, 
mas por enquanto o comandante continuará no município e o posto de 
atendimento não será fechado. Relatou que em breve vai chegar mais uma viatura 
para a Brigada. Comentou sobre a forma que a Brigada está trabalhando no 
município, o Sargento Pacheco adquiriu confiança da comunidade. Comentou que 
sábado foi preso pela Brigada, um indivíduo com um trator roubado, por isso 
parabenizou a Brigada. Agradeceu o secretário de Assistência Social e a Assistente 
Social Sonia pelo apoio com seu familiar que tem problemas com alcoolismo e o 
mesmo foi internado para recuperação. Agradeceu o convite da Diretoria da escola 
Dom Pedro II para o jantar Bingo. Parabenizou a presidente da Câmara pelo 
aniversário. Parabenizou a comunidade São Miguel pela festa e o Mateus pelo Baile 
no Clube Cruzeiro. Comentou que às vezes é questionado de que os vereadores 
vão à Brasília passear, mas todas as vezes que os vereadores foram nunca vieram 
sem resultados. Desejou a todos os vereadores que viajarão à Brasília, todo o 
sucesso e que tragam recursos para o município. 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. Desejou votos de pesar aos 
familiares de Vani, Antônio e Olinda. Parabenizou a Emater e as associações pelos 
Jogos Rurais que foram realizados. Falou a todas as associações para participarem 
de todas as modalidades porque é mais fácil de ficar com o primeiro lugar. 
Parabenizou o pessoal da capela São Miguel pela festa. Parabenizou a presidente 
pelo aniversário. Desejou uma boa viagem aos vereadores que vão à Brasília, pois 
é onde se conseguem os recursos junto aos deputados, embora eles depois 
queiram que os vereadores trabalhem politicamente para eles, mas é assim mesmo 
que consegue os recursos; sempre que foi à Brasília conseguiu alguns valores. 
Agradeceu ao Paulo Bridi por lhe acompanhar em uma reunião na secretaria de 
segurança, onde tentará buscar recursos para instalar câmeras nas saídas do 
município. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, 
votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, projetos e diárias: 
INDICAÇÃO Nº 015/18 DO VEREADOR MATEUS que seja estudada a 
possibilidade de criação de Projeto de Lei para reposição do reajuste do vale 
alimentação dos servidores municipais do Poder Executivo. PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIA Nº 028/18 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado 
conserto no bueiro e foça que encontra-se na rua Nestor Bridi em frente à Loja 
Página Vip. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 029/18 DO VEREADOR ALEX 
SANDRO que seja providenciado conserto dos brinquedos da pracinha da Escola 
Municipal Otelo Rosa. Justificativa: Os brinquedos encontram-se em péssimas 
condições e oferecendo risco as crianças. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 
030/18 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja providenciado fechamento de 
boca de lobo que encontra-se na rua Diones Garcia, próximo da residência do 
Senhor Ismael. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 017/18 DO VEREADOR 
DIOGO que informe como está a situação do contrato com a Empresa que iniciou 
a obra de reforma e aumento do ESF Alceu Wamosy, informando o que o Executivo 
pretendo fazer a respeito para que seja realizado o término da obra. PEDIDO DE 
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INFORMAÇÃO Nº 018/18 DO VEREADOR MATEUS que informe se existe 
previsão de retomada das atividades da Banda Municipal, caso haja previsão de 
retorno informe se a contratação do regente de banda será por concurso, contrato 
ou parceria. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 019/18 DO VEREADOR MATEUS 
que informe se existe algum documento de posse do cemitério do município. 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 020/18 DOS VEREADORES ILO, RODRIGO 
E ALEX SANDRO  que informe o que segue sobre os veículos do transporte 
escolar próprio e terceirizado: Se os veículos foram vistoriados; Se foram 
vistoriados, informe o servidor que fez a vistoria e autorizou o uso dos veículos no 
transporte escolar; Envie cópia dos atestados de vistoria; Se não foram vistoriados, 
informe o motivo e o servidor responsável por tal omissão; Envie cópia de todos 
os documentos dos veículos e dos motoristas, especialmente habilitação e curso 
de transporte escolar; Informe quem é o responsável pela fiscalização dos veículos 
do transporte escolar, durante a sua execução. PROJETO DE LEI Nº 009/18 
Autoriza o Poder Executivo a realizar a despesa que indica destinada ao evento 
“Festa do Agricultor” e dá outras providências. DIÁRIA DA VEREADORA 
LUCIANE Ida em reunião com Senador Lasier Martins, dia 03 de maio de 2018. 
DIÁRIA DOS VEREADORES NERCIO E RODRIGO Ida em reunião com a 
ACVERC, dia 04 de maio de 2018. 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 que 
tem sido cobrado sobre as estradas, recebeu críticas da estrada do Mato Bier que 
em alguns dias fica intransitável, assim como as estradas do Gramal; também as 
ruas do centro que precisam de manutenção e não recebem. Ressaltou que às 
vezes as pessoas cobram de forma maliciosa, dizendo que os vereadores não se 
mobilizam, infelizmente os vereadores não têm autoridade para mandar arrumar. 
Afirmou que os vereadores cobram de quem precisa ser cobrado, fazem pedidos 
aos secretários. Pediu juntamente com o vereador Tiago, um oficio de pesar aos 
familiares de Paulo Jovane Lanzarini. Parabenizou a secretaria de agricultura, 
Emater e associação do Cerro dos Abreus pelos Jogos Rurais. Comentou que fica 
feliz por ver novos comércios abrindo na cidade. 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 presidente pelo aniversário. 
Parabenizou o vereador Tiago e as demais pessoas da diretoria da capela São 
Miguel pela festa. Comentou que precisa de uma tarde para comentar sobre todas 
as reclamações de estradas. Desejou boa sorte aos vereadores que vão à Brasília. 
Comentou sobre uma emenda parlamentar do deputado Pompeo de Matos no 
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a agricultura. Usou a palavra o 
VEREADOR RODRIGO, Líder do PMDB, saudou a Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou a presidente 
Luciane pelo aniversário. Parabenizou a festa na capela São Miguel. Pediu para 
fazer parte do oficio de pesar aos familiares do senhor Vani. Convidou para um 
torneio no bar do Jones na Zona dos Pachecos.  Desejou sorte na viagem à Brasília, 
que consigam trazer verbas para o município, pois todos os vereadores vão unidos. 
Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou a Presidente, 
demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou as 
festividades, na capela São Miguel e no Clube Cruzeiro. Parabenizou a presidente 
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pelo aniversário. Pediu atenção ao secretário de obras para fazer pelo menos as 
estradas principais, pois nem isso está conseguindo fazer, o tempo não está 
colaborando muito, mas nem adianta mexer na estrada sem colocar cascalho, 
melhor não fazer o trabalho do que fazer mal feito. Desejou sucesso aos 
vereadores que vão à Brasília. Pediu à presidente para levar encaminhamento do 
programa internet para todos. Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE 
LUCIANE, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. 
Parabenizou os organizadores do baile no clube Cruzeiro e da festa na capela São 
Miguel. Falou que o pedido ao programa Internet para Todos já foi encaminhado 
e vai ao Ministério para protocolar, assim como outros, pois todos os vereadores 
vão em conjunto, cada um representando para ter mais força ainda. Ressaltou que 
o que importa é que os munícipes sejam atendidos como devem ser. Nada mais 
havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos 
para a próxima Sessão Ordinária, dia quatorze de maio de 2018. 
 

Sala de Sessões, 07 de maio de 2018. 
 

 
LUCIANE TEIFKE PACHECO          RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 
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