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Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário da 
Casa Legislativa, realizou-se a décima quinta 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, Mateus de Lima 
Romeira, Tiago Pacheco Govoni e Rodrigo Semensatto de Lima. O vereador Ilo Wildfaier Lombardi 
não estava presente. Havendo “quórum”, a Presidente Luciane, invocando a proteção de Deus, 
declarou aberta a Sessão. A ATA 014/18, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e 
aprovada por unanimidade. Após passou à leitura das correspondências RECEBIDAS DA 
PREFEITURA: Of. n° 112/18 convidando os vereadores para jantar baile de abertura da festa do 
agricultor e para estarem presentes no palco de autoridades no desfile de máquinas e cavaleiros. 
RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 020/18 
encaminhando proposições aprovadas em Sessão Ordinária do dia 14 de maio de 2018; Edital para 
Audiência Pública n° 02/18. 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. Agradeceu o pessoal que se fez presente no baile na capela Nossa Senhora 
Aparecida, que infelizmente foi prejudicado pelo frio e não foi conseguido o objetivo que era arrecadar 
mais recursos para as obras, inclusive teve prejuízo, mas vai trabalhar para recuperar o prejuízo na 
festa. Parabenizou o pessoal da diretoria da capela da Agua Fria pela festa e pela arrecadação de 
fumo. Agradeceu a secretaria de obras pelos serviços que está fazendo na região da Agua Fria, onde 
desde que começou a fazer linha tinha um lugar problemático, a esquina do Milto e Pascoal, e agora 
foi colocado canos. Também foi feito um bueiro para uma moradora, que inclusive desde o ano de 
dois mil e oito pedia para fazer este serviço e agora o secretário e o Executivo estão construindo este 
bueiro. Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da 
palavra. O VEREADOR RODRIGO, abriu mão da palavra. Em seguida, passou-se à ORDEM DO 
DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições e 
projetos: INDICAÇÃO Nº 016/18 DO VEREADOR DIOGO que seja estudada a possibilidade de 
criação de Projeto de Lei onde a Prefeitura possa receber doação de madeira para a realização de 
consertos e construções de pontes no município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 034/18 DO 
VEREADOR MANOEL RENATO que seja providenciado retirada da pinheira que encontra-se dentro 
da pracinha, bem como a troca da tela ao redor da mesma, se possível trocar por tela soldada e 
colocar mais areia na pracinha. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 035/18 DO VEREADOR 
MATEUS que seja providenciado instalação de mais lâmpadas de iluminação pública nas entradas 
do centro da cidade e nos postes que ainda não possuem iluminação. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 
Nº 036/18 DO VEREADOR MATEUS que seja providenciado colocação mais bocas de lobo na rua 
Luiz Gonzaga Dalbem entre o Sindicato e a esquina da Dona Cleny. O PROJETO DE LEI N° 010/18, 
foi retirado de pauta por falta de ata do Conselho Municipal de Saúde. Após, passou-se ao espaço 
dos LÍDERES DE BANCADA.  O VEREADOR DIOGO, abriu mão da palavra. Usou a palavra o 
VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 
que se faziam presentes. Desejou melhoras ao vereador Ilo, pois ele não está presente devido a uma 
cirurgia que fez. Parabenizou os eventos que aconteceram no município, infelizmente não pôde 
participar de nenhum. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou a Presidente, 
demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Reforçou o convite para a abertura 



 

 ATA 015/18  2 
 

 

da festa do agricultor, o Clube Cruzeiro está fazendo o jantar com comida italiana de abertura na 
sexta-feira. Comentou sobre o final do torneio de bocha no Clube Cruzeiro. Desejou melhoras ao 
vereador Ilo. 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 diretoria da capela 
Santa Rita de Cassia que fez uma ótima festa. Parabenizou sua amiga Eniria pelo aniversário. 
Comentou que espera que os administradores achem uma forma de colocar os caminhões caçambas 
para trabalhar porque hoje em Morrinhos tinham tratores puxando ônibus e desatolando caminhões 
que estavam carregando fumo. Ressaltou que se acontecer um inverno difícil, em vez de encascalhar 
as estradas, a prefeitura vai passar o tempo todo puxando caminhão, por isso seria mais viável achar 
um jeito de encascalhar as estradas. Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do PMDB, 
saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou 
a APAE pelos treze anos de existência, onde a Solange está sempre ajudando. Parabenizou os 
profissionais Técnicos em Enfermagem e Pedagogo pelo dia destes profissionais. Desejou boa 
recuperação ao vereador Ilo. Afirmou que se sente bem preocupado com a questão de cascalho nas 
estradas, estava difícil de andar sexta-feira dentro do centro da cidade e hoje de manhã um 
transportador não conseguiu fazer sua linha, ficou atolado há menos de dois quilômetros da cidade, 
então o problema de cascalho está ficando gravíssimo e os caminhões caçambas estão parados por 
falta de placa e para colocar placa é necessário fazer vistoria. Ressaltou que os motoristas com direito 
estão se negando de dirigir e estão sendo arrumados os caminhões caçamba para fazer vistoria para 
colocar placas. Há aproximadamente dez dias que os caminhões caçamba estão parados, mas espera 
que se resolva logo este problema. Convidou para jantar baile no CTG. Neste espaço, usou a palavra 
a PRESIDENTE LUCIANE, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. 
Pediu desculpas por não ter ido no baile no salão da capela Nossa Senhora Aparecida. Parabenizou 
o pessoal da capela Santa Rita de Cassia pela festa. Desejou boa recuperação ao vereador Ilo. Nada 
mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima 
Sessão Ordinária, dia vinte e oito de maio de 2018, na mesma hora e local. 
 

Sala de Sessões, 21 de maio de 2018. 
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