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Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário da 
Casa Legislativa, realizou-se a décima quarta 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 013/18, 
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° 019/18 encaminhando proposições 
aprovadas em Sessão Ordinária do dia 07 de maio de 2018; Of. n° 009/18 informando aprovação do 
Projeto de Lei n° 009/18. 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 MANOEL RENATO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 
se faziam presentes. Comentou sobre uma reunião que esteve presente na secretaria de segurança 
do Estado, juntamente com o presidente do Consepro Paulo Bridi e o prefeito Elomar, onde buscou 
recursos ou alternativas para a segurança do município. Ressaltou que lhe foi passado que o projeto 
é novo, mas tem alguns municípios que estão implantando, porém é necessário um projeto bem 
elaborado; é um projeto que pode ser financiado com juro baixo e sessenta meses para pagar com 
um ano de carência, então acha que a administração deve discutir com a comunidade para decidir 
se é viável fazer o financiamento. Enfatizou que acha que é viável a aplicação nestas câmeras porque 
estas podem ser monitoradas diretamente pela central e pela Brigada do município, mas pode ser 
mais viável alugar os equipamentos, mas para isso deveria discutir preços e empresas. Parabenizou 
o pessoal que fizeram uma festa em homenagem ao Dia das Mães na escola Egídio Vieira da Silva. 
Convidou para um baile na capela Nossa Senhora Aparecida. Usou a tribuna o VEREADOR TIAGO, 
saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou 
os organizadores da janta e bingo beneficente à escola Dom Pedro II. Comentou sobre a viagem que 
fez à Brasília, onde visitou vários gabinetes, deixando vários pedidos que se enquadram na área da 
saúde, agricultura e calçamento. Comentou que para calçamento é uma área bem complicada de 
conseguir recursos porque é priorizado mais agricultura e saúde. Ressaltou que o centro está há 
vários anos sem ter uma rua calçada, tentou bastante por isso acredita que alguma coisa consiga 
nesta área. Afirmou que o deputado Afonso Hamm lhe garantiu de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 
mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a área da agricultura. Relatou que visitou o 
Ministério das Cidades onde a vice-prefeita levou documentos das Casas Populares para conseguir 
uma autorização para aproveitar o material para construir uma sede para Brigada Militar, mas foi 
passado que esta tratativa deveria ser com o Sicredi que fez o contrato e licitação da obra. Relatou 
que esteve no Ministério de Educação para tratar sobre a obra da creche, onde lhe foi explicado de 
várias formas de que existem condições de fazer um novo contrato ou nova licitação para continuar 
a obra ou fazer um novo projeto. Comentou que não adianta os vereadores irem à Brasília para fazer 
pedidos se a parte do Executivo não for feita para que seja realizado. Relatou que visitou o Ministério 
da Agricultura, onde deixou pedidos de maquinários. No Ministério da Segurança um General do 
Exército explanou muito sobre câmeras de monitoramento. No gabinete do senador Lazier Martins, 
deixou vários pedidos, assim como no gabinete da senadora Ana Amélia, onde foi garantido que 
mesmo estando finalizando os municípios que ainda faltavam receber recursos através da senadora, 
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quando chegar a vez de Barão do Triunfo novamente vai ser conseguida verba para calçamento. 
Usou a tribuna o VEREADOR RODRIGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 
pessoas que se faziam presentes. Relatou que esteve em Brasília, onde no Ministério da Segurança 
o coronel Carlos Alberto lhe recebeu e onde foi tratado sobre videomonitoramento, infelizmente 
recursos federais são inviáveis para o município, por isso deve buscar recursos estaduais. Ressaltou 
que para recurso federal é exigido que um policial fique vinte e quatro horas por dia monitorando as 
câmeras e se o Tribunal de Contas constatar que isso não acontece, a Brigada Militar poderá ser 
apontada ou se não tiver uma câmera funcionando, a prefeitura vai ser apontada. Relatou que o 
deputado Giovani Feltes lhe informou sobre uma reunião com o secretário de segurança do Estado, 
dia vinte e um, por isso acha importante ter algum vereador nesta reunião. Agradeceu o assessor 
Wilson por acompanhar pelos Ministérios em Brasília. Agradeceu ao Estevão, assessor do deputado 
Heinze, que foi com os vereadores no Ministério de Educação, onde o município tem bastante coisas 
pendentes, mas quer ter certeza que serão tomadas providências. Parabenizou o pessoal da 
secretaria da saúde do município por não ter nada pendente no Ministério da Saúde, inclusive a verba 
destinada pelo PT já está depositada e pronta para uso. De mesma forma estão as secretarias de 
assistência social e secretaria de agricultura. Relatou que os vereadores estiveram em seis Ministérios 
e o maior problema é a questão da educação, que o próprio secretário deverá solucionar. Ressaltou 
que fica um pouco frustrado porque foi atrás de recursos e a educação tem dinheiro, mas viu uma 
folha inteira de item que devem ser colocados em dia pela secretaria de educação, por isso deixa seu 
repudio e pede a regularização o quanto antes, pois depois não adianta fazer reunião e alguém dizer 
que os vereadores estão correndo atrás de recursos e não preocupados com transporte escolar. 
Relatou que os vereadores estiveram no Senado, visitando os gabinetes de Lazier Martins e Ana 
Amélia. Falou que a população pode ficar tranquila porque os vereadores não estavam passeando, 
mas correram muito. Agradeceu o deputado Alceu Moreira e os assessores Wilson e Estevão. Usou a 
tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 
se faziam presentes. Saudou a escola Dom Pedro II pelo evento que realizou no final de semana no 
CTG, assim como a escola Liberato Salzano pelo evento de Dia das Mães. Deixou o convite para uma 
reunião no Clube Cruzeiro. Comentou que esteve pelo interior do município e viu que as estradas 
estavam sendo arrumadas próximo a residência do senhor Álvaro, mas pediu para o secretário 
verificar a estrada próxima a casa de Zé Vaz. Agradeceu ao secretário pela atenção aos pedidos que 
fez anteriormente. Saudou os colegas vereadores que estiveram em Brasília, acha importante esta 
visita para buscar recursos para a cidade. Relatou que por sua experiência, da vez que foi à Brasília, 
o tempo lá é bem corrido para percorrer por todos os gabinetes, mas alguns recursos já estão 
disponíveis e outros ainda estão por vir. Afirmou que lhe preocupa o fato dos vereadores correrem 
atrás de recursos e quando chega na parte da prefeitura, o município não está em dia para receber 
os recursos, já aconteceu isso em outras gestões, mas repudia isto, pois o Executivo deve manter 
suas prestações de conta em dia. Espera que o Executivo faça sua parte, tem um pedido na prefeitura, 
ainda não obteve retorno, mas irá fazer cobranças, porém espera que já tenha sido cadastrada esta 
verba. Espera que a visita dos colegas à Brasília traga bons frutos e que o Executivo faça sua parte. 
Em COMUNICAÇÕES, 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. Agradeceu a todos colegas que lhe fizeram companhia na viagem 
à Brasília, onde conseguiram fazer um bom trabalho, em conjunto. Ressaltou que a secretaria de 
educação tem vários impedimentos, por isso deixa o alerta. Comentou que esteve conversando com 
o prefeito sobre o assunto, o prefeito vai falar com o secretário de educação. Relatou que está 
faltando um cadastro no caso da creche, mas a parte da educação está ficando a desejar. Agradeceu 
ao assessor do deputado Luiz Carlos Heinze, bem como o assessor do Giovani Feltes, pessoas que 
abraçaram a causa ajudando os vereadores em Brasília. Relatou que visitou vários gabinetes em 
Brasília, mas percebeu que os vereadores foram um pouco atrasado porque a maioria das verbas já 
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estão empenhadas, deveriam ter ido em janeiro ou fevereiro. Pediu ao secretário de obras, atenção 
à estrada antes da ponte do Cerro dos Abreus, que vai até o Dida Lombardi. Em seguida, passou-se 
à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes 
proposições e diárias: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 031/18 DO VEREADOR TIAGO que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento na estrada que dá acesso as residências de Adão 
Pagini e Mauricio Pagini na entrada da localidade Cerro dos Abreu. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 
032/18 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que seja providenciado com a maior brevidade 
possível, instalação de sinalização viária vertical indicando a existência de escola em todas as 
instituições de ensino do município (escolas municipais, escola estadual e APAE); indica ainda que 
seja construída uma lombada em frente à Escola Estadual de Ensino Médio José Joaquim de Andrade, 
em frente ao Posto de saúde e em frente à Prefeitura. Justificativa: É preocupante a falta de 
sinalização viária, o que pode ocasionar acidentes com os munícipes, principalmente nas escolas onde 
os ônibus não contam com pátio onde os estudantes possam embarcar e desembarcar com 
segurança. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 033/18 DO VEREADOR MATEUS que seja 
providenciado cercamento dos locais onde ficam estacionados os veículos da Prefeitura, em especial 
o pátio da Prefeitura, terreno onde ficam os ônibus e na secretaria de obras. PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO Nº 021/18 DO VEREADOR MATEUS que informe se os avanços dos servidores e 
as mudanças de classe do magistério estão sendo concedidos e pagos, caso não esteja informe o 
motivo. DIÁRIA DO VEREADOR RENATO Ida em reunião na Secretaria de Segurança pública, em 
Porto Alegre, dia 08 de maio de 2018. DIÁRIA DOS VEREADORES LUCIANE, RODRIGO, ILO, 
ALEX SANDRO E TIAGO Ida a Brasília, dia 08 de maio e retorno dia 10 de maio de 2018. Após, 
passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA.  Usou a palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder 
do PTB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
Parabenizou as mães pelo Dia das Mães. Parabenizou a escola Dom Pedro II pelo jantar bingo. Falou 
da importância de alguém desta Casa estar presente na reunião que o vereador Rodrigo falou e se 
disponibilizou a comparecer. Avisou o secretário de obras que na Linha Nova um caminhão com toras 
quebrou uma ponte, impossibilitando a passagem de outros caminhões e tem muitos produtores de 
fumo que precisam da ponte. Alertou o secretário de educação sobre a instalação elétrica na escola 
Dom Pedro, não pode deixar perder esta chance. Saudou os colegas vereadores que foram à Brasília, 
até hoje nunca os vereadores voltaram sem trazer resultados. Usou a palavra o VEREADOR 
MATEUS, Líder do PP, saudou novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. 
Comentou que fica feliz em ver a união desta Casa em busca de melhorias para o município, acha 
que alguns deputados de seu partido se comprometeram com o município e como membro do PP 
fará cobrança para que os recursos se concretizem. Felicitou seu pai pelo aniversário de setenta e 
quatro anos. Desejou um feliz Dia das Mães a todas as mães. Usou a palavra o VEREADOR ALEX 
SANDRO, Líder do PDT, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se 
faziam presentes. Parabenizou as mães pelo Dia das Mães. Agradeceu o companheirismo dos colegas 
na viagem à Brasília. Agradeceu o apoio do Estevão e do Wilson pelo apoio. Agradeceu a secretaria 
da saúde por estar com as prestações de contas em dia no Ministério da Saúde. Ressaltou que a 
secretaria de educação tem pendências, atualizações e recadastramentos. Comentou sobre os 
pedidos de cobertura de quadra para escolas, é difícil porque tem um terreno não regularizado. Citou 
a luta da Ana Amélia Lemos em apoio a cultura do fumo, que lhe chamou a atenção. Comentou sobre 
a situação do programa Minha Casa Minha Vida, que hoje é um sonho que não existe mais. Usou a 
palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do PMDB, saudou a Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Agradeceu a atenção da Danio e da Nádia por 
terem sido atenciosos com ele e o vereador Nercio. Parabenizou as mães pelo Dia das Mães. 
Agradeceu o operador Silvio por desempenhar um trator que virou na estrada. Agradeceu o pessoal 
da localidade do Campo da Lagoa pela vontade de ajudar para tirar cercas para a máquina fazer 
estradas, porque na secretaria de obras se tem muitos problemas com cercas. Usou a palavra o 
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VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 
que se faziam presentes. Felicitou todas as mães pelo Dia das Mães. Alertou sobre as pendências que 
as secretarias têm junto aos Ministérios, principalmente a educação, que talvez não seja do 
conhecimento do prefeito porque em sua passagem nesta Casa era um grande vereador que cobrava 
da Administração estas pendências, porém agora não está diferente, então isso deve ser tratado com 
mais eficiência e rapidez. Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, saudou 
novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. Parabenizou todas as mães pelo Dia 
das Mães. Comentou sobre a viagem à Brasília, hoje pela manhã esteve reunida com o prefeito 
passando o que foi tratado em Brasília, em especial sobre a área da educação. O prefeito falou que 
ia contatar o secretário, dando entre dez a quinze dias para ele resolver as pendências que tem. 
Afirmou que irá cobrar novamente porque os vereadores são fiscalizadores e quer que sejam 
resolvidas estas pendências. Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, 
convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e um de maio de 2018. 
 

Sala de Sessões, 14 de maio de 2018. 
 

 
LUCIANE TEIFKE PACHECO          RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 

Presidente                                                1°Secretário 
 

 


