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Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário da 
Casa Legislativa, realizou-se a décima sexta 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 015/18, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e 
aprovada por unanimidade. Após passou à leitura das correspondências RECEBIDAS DA 
PREFEITURA: Of. n° 103/18 encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa 
Legislativa; Of. n° 104/18 encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa 
Legislativa; Of. n° 05/2018 convidando os vereadores para reunião com representantes do IBGE. 
RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 021/18 
encaminhando proposições aprovadas em Sessão Ordinária do dia 21 de maio 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, a PRESIDENTE LUCIANE, passou 
a presidência ao vice-presidente Nercio e usou a Tribuna. Saudou os demais vereadores e pessoas 
que estavam presentes. Falou que quer se manifestar como vereadora e em nome dos demais 
colegas para principalmente parabenizar a Festa do Agricultor que estava excelente, as associações 
que estavam presentes no desfile, os funcionários que se dedicaram. Comentou que os vereadores 
foram convidados para a abertura da festa na sexta-feira à noite, agradeceu o convite, mas afirmou 
que repudia a maneira que os vereadores foram tratados na cerimônia, pois como o secretário de 
educação já falou aos vereadores, que estes deveriam saber da parte didática, sabe desde o terceiro 
ano na escola sobre os três poderes na política: Executivo, Legislativo e Judiciário. No município 
existem os poderes Executivo e Legislativo; quando o prefeito é empossado, os vereadores tomam 
posse primeiro então é escolhido o presidente da Câmara, para este dar posse ao prefeito, então na 
cerimônia da festa do agricultor, foram chamadas todas as entidades e pessoas antes da Câmara, 
os vereadores ficaram do lado de fora somente observando, achou uma falta de consideração, até 
porque o prefeito já foi vereador. Ressaltou que não quer ser mais nem menos, mas vereadores de 
outros municípios e outras entidades todos foram chamados quando olharam se ainda tinha lugar, 
então chamaram os vereadores do município, não concorda e repudia este tipo de coisa, todos devem 
ser tratados igualmente, ainda mais a importância da Câmara em tudo que se passa na cidade, isso 
foi uma imensa desconsideração aos vereadores, da próxima vez podem consertar ou achar outra 
pessoa que conduza melhor a cerimonia. Após a presidente reassumiu a presidência e 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. 
Parabenizou o vereador Nercio pelo nascimento de sua neta. Agradeceu os organizadores da festa, 
onde apoiou ajudando no baile que aconteceu no salão Paroquial. Parabenizou o prefeito que pela 
primeira vez em um evento no município está olhando para as entidades, o baile foi uma parceria 
com a igreja e a janta foi uma parceria com o Clube Cruzeiro, talvez no próximo ano se consiga 
alcançar outras entidades como a Melhor Idade e o CTG, todos bem estruturados, isso é importante 
e ajuda as entidades a arrecadar recursos. Comentou que ficou sabendo por vários sócios do CTG 
que foi chamado um representante do CTG Trovadores e Laçador na abertura da festa, chamado 
pelo secretário da educação; explicou que a entidade existe desde o ano de dois mil e dois e chama-
se Laçadores e Trovadores e para convidar a entidade teriam, pelo menos, levar um oficio para 
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algum representante da patronagem para que este pudesse ficar sabendo que seria chamado, pois 
não pôde ir na janta, mas se soubesse que seria chamado alguém, com certeza teria alguém da 
patronagem lá, inclusive a Raquel e o Tita que também fazem parte do Clube, com certeza estavam 
lá, por isso deixa a mensagem ao secretário que gosta tanto de didática e diz que os vereadores só 
se preocupam com transporte escolar e não se preocupam com a aprendizagem das crianças. 
Afirmou que aprendizagem das crianças, com o secretário que tem, é uma preocupação muito 
grande. Deixa seu repudio da mesma forma que a presidente falou do que aconteceu com os 
vereadores na cerimônia da festa, foram chamados todos os vereadores pelo nome, talvez para dizer 
para a população que os vereadores que não estavam lá não se importam com a festa. Falou que 
todos os vereadores tem famílias e compromissos. Afirmou que se tiver um vereador tem certeza 
que a Câmara está bem representada porque confia em todos, independentemente de partido. 
Relatou que na sexta-feira na janta tinha duas pessoas anotando o nome dos vereadores de fora do 
município que estavam presentes, mas porque não anotaram o nome dos vereadores do município 
para chamá-los. Falou que o representante do CTG foi chamado porque o Patrão não estava presente 
e isso é um motivo de desmoralizar o patrão do CTG. Disse ao secretário de educação para tratar as 
entidades com mais respeito porque no CTG há mais de cem sócios para prestar contas e foi cobrado 
por alguns por não ter um representante do CTG na cerimônia. Falou que foi uma falha sua não ter 
feito um oficio, mas fará, para deixar registrado que sábado no CTG vai ter uma reunião de patrões 
de toda a segunda região e logo após jantar e baile, como hoje é a última Sessão até sábado, deixa 
registrado aqui o convite a todos os vereadores para o evento e a presidente para fazer parte da 
mesa. Parabenizou o pessoal envolvido na festa, que apesar da paralização dos caminhoneiros, tinha 
bastante tratores no desfile. Agradeceu a presença na festa do deputado Giovani Feltes. Destacou a 
presença no desfile das associações do Cerro dos Abreus e Nossa Senhora Aparecida. Usou a tribuna 
o VEREADOR DIOGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 
presentes. Saudou a diretoria do clube Cruzeiro e a Administração que organizou o jantar e a 
cerimônia de abertura da festa, tirando os detalhes de desrespeito que os vereadores passaram, 
achou bastante equivocado por parte de quem organizou a chamada, porém às veze deve se conter 
e falar depois em um momento oportuno, mas apesar disso o evento foi muito bom, assim como no 
sábado e domingo na festa, principalmente quem participou do desfile com tratores, caminhões e 
motos, mesmo com o problema de desabastecimento. Acha que o povo usou isso para mostrar que 
apesar da dificuldade, os produtores estão unidos e fortes, o que dá mais motivação para lutar pela 
classe, pois a agricultura no nosso município é a nossa indústria. Agradeceu a todas as pessoas que 
estão se mobilizando, desde a semana passada, essa manifestação tem um objetivo muito claro, por 
causa de todo sistema negativo para quem trabalha, como politicamente. Parabenizou a presidente 
por ter interesse em mostrar que a Câmara está apoiando os produtores rurais e caminhoneiros. 
Agradeceu a empresa de transportes Fernanda Rocha por disponibilizar ônibus para levar o pessoal 
até a BR 116 na manifestação. Comentou que há mais de seiscentos pontos de manifestações em 
todo o Brasil e como cidadão brasileiro se pergunta onde isso tudo vai parar, mas tem certeza que 
independente do rumo que as manifestações tomarem, com certeza todos sairão desta fortalecidos, 
pois é um momento histórico. Ressaltou que ninguém pode perder o foco dos objetivos que estão 
sendo buscados. Agradeceu a presença na festa, dos deputados: Feltes, Pedro Pereira, Carlos Gomes 
e o pré candidato a deputado Rodrigo Marcolin. Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o 
Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Desejou parabéns ao 
vereador Rodrigo pelo aniversário e ao vereador Nercio pelo nascimento de sua neta. Agradeceu a 
todos que estiveram presentes no clube Cruzeiro na abertura da festa do agricultor. Agradeceu a 
presença do prefeito de Mariana Pimentel e seu vice, prefeito de Sertão Santana e seu vice, 
vereadores de Triunfo e Cerro Grande do Sul, deputado Carlos Gomes, com o qual conversou sobre 
uma emenda para a secretaria de saúde comprar uma ambulância. Ressaltou que para o deputado 
que olha para Barão do Triunfo, independentemente de partido, deseja sucesso nesta próxima 
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eleição. Agradeceu o deputado Pedro Pereira, sempre muito humilde e simpático. Parabenizou as 
associações pela criatividade no desfile e teatro. Sugeriu que seja mudado o horário do teatro, 
poderia ser um pouco mais tarde. Comentou que a APAE se empenhou bastante com sua banca 
próxima à Câmara. Parabenizou a todas as demais pessoas que se empenharam no evento. 
Parabenizou e agradeceu os vereadores que estiveram presentes na BR 116, representando esta 
Casa, infelizmente não pôde se ausentar neste dia. Comentou que fica feliz em ver na greve, o apoio 
da população, mesmo a mídia tentando mostrar só a parte negativa, isso decorre da insatisfação da 
população com altos impostos e corrupção. Relatou que ontem esteve na região do Gramal falando 
com uma pessoa de lá, que lhe passou sua insatisfação com algumas estradas, onde o prefeito 
quando era vereador tirava fotos destas estradas. Ressaltou que se comprometeu a falar com o 
secretário de obras, a quem não pode culpar porque o local é bem distante da sede do município e 
o secretário está há menos de uma ano na secretaria e poucas pessoas tem conhecimento de todas 
as estradas. Afirmou que a estrada está intransitável e o transporte escolar tem que fazer desvios 
por causa de um atolador que já faz um ano que não é reparado. Falou que hoje traz um Pedido de 
Informação sobre um ônibus que viu andando de noite sem iluminação, um ônibus da prefeitura que 
poderia ocasionar um acidente. Pediu à Administração que tenha mais cuidado com os veículos, 
principalmente os escolares. Falou que concorda com a presidente que a administração erra ao tratar 
esta Casa, principalmente a organização que não coube ao clube Cruzeiro, que somente fez o jantar. 
Compartilha da insatisfação da presidente, acha que esta Casa representa o povo, o Executivo foi 
eleito para administrar e os vereadores foram eleitos para representar o povo, quando não respeitam 
esta Casa, não respeitam o povo, é uma pena que não é a primeira vez que isso acontece. Comentou 
que no ano passado, o deputado Jeronimo Goergen veio fazer a entrega do carro da APAE, então 
falou ao responsável pelo desfile que o deputado estaria pressente, mas teve a surpresa de não ouvir 
o convite para subir ao palanque e acabou o deputado assistindo o desfile na rua. Pediu à prefeitura 
para ter mais atenção com esta Casa, pois os vereadores estão aqui para representar o povo. 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. Parabenizou seu filho Rafael e sua nora Tamara pelo nascimento 
de sua neta Gabriele. Agradeceu as felicitações dos funcionários e vereadores. Parabenizou a festa 
do agricultor, estava meio apreensivo por causa da situação que o país está enfrentando, mas os 
agricultores quando se unem mostram a força que têm e o município deu exemplo respeitando o 
manifesto e mostrando a força e a cultura que tem. Agradeceu a Emater, o Banrisul e as associações 
que tiveram a coragem de fazer o teatro, do qual fez parte e sua associação Linha Amália ficou com 
o primeiro lugar, a associação Aparecida ficou com segundo lugar, Certaja o terceiro e Cerro dos 
Abreus o quarto lugar. Comentou que muitas pessoas queriam o adiamento da festa, mas esta festa 
com a programação pronta não prejudicaria os caminhoneiros que estão na rua se manifestando em 
um manifesto pacífico, sem bandeira política. Agradeceu os vereadores que foram até a BR 116 em 
apoio aos caminhoneiros. Parabenizou o vereador Rodrigo pelo aniversário. Usou a tribuna o 
VEREADOR MANOEL RENATO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 
se faziam presentes. Parabenizou o Executivo e a Emater pela organização da festa do agricultor, 
foram três dias de tempo bom, teve uma queda de público talvez por causa dos problemas que estão 
acontecendo no país. Parabenizou o vereador Rodrigo pelo aniversário e o vereador Nercio pelo 
nascimento de sua neta. Parabenizou o pessoal que organizou o baile e a janta no clube Cruzeiro. 
Agradeceu a presença dos deputados neste evento. Comentou sobre a cobrança de que a Câmara 
não trabalha e é usado o nome da Câmara, então juntamente com o vereador Rodrigo se prontificou 
para trabalhar na copa, mas não foi preciso trabalhar no baile do sábado. Agradeceu a presença do 
deputado Giovani Feltes e a presidente Luciane que o apresentou para o povo. Agradeceu as 
associações que participaram do desfile e do teatro. Agradeceu o vereador Diogo por disponibilizar 
o caminhão para o desfile da associação Nossa Senhora Aparecida. Agradeceu os vereadores que 
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representaram os demais na manifestação, é favorável, todos deveriam parar porque se o governo 
não recuar, os caminhoneiros vão ter que guardar seus caminhões por causa do preço do óleo diesel. 
Usou a tribuna o VEREADOR TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 
que se faziam presentes. Parabenizou o vereador Rodrigo pelo aniversário. Parabenizou o vereador 
Nercio pelo nascimento de sua neta. Parabenizou a posição do prefeito em seguir com a festa, sua 
posição seria esta porque o cancelamento ou adiamento seria difícil por causa da estrutura pronta e 
contratos com as bandas. Falou que os agricultores apoiam a greve dos caminhoneiros, uma greve 
válida e pacífica em favor da classe que luta para se manter em pé. Relatou que esteve presente na 
BR 116 junto com outros vereadores reivindicando custo mais baixos no preço do óleo diesel. 
Parabenizou as associações que desfilaram, principalmente a associação Nossa Senhora Aparecida, 
a mais distante, mas mostrou união. Parabenizou a Emater, secretaria de agricultura, o Garigan e os 
demais que ajudaram. Comentou que alguns vereadores se sentiram constrangidos por serem 
chamados por último na cerimônia de abertura da festa, chegou um pouco atrasado e seu nome foi 
o último a ser chamado. Ressaltou que os vereadores estão aqui para serem parceiros e fiscalizar, 
mas parece um pouco esquecido. Comentou que devem valorizar os que vem de fora, mas os 
vereadores daqui são os que ajudam a tocar os eventos. Agradeceu a presença dos deputados e 
demais autoridades dos municípios vizinhos. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando 
foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, projetos e 
diárias:  PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 022/18 DO VEREADOR MATEUS que informe 
se planejam realizar algum leilão nesse ano, se sim se já existe levantamento de quais itens que 
serão leiloados e qual será a comissão de avaliação. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 023/18 DO 
VEREADOR MATEUS que informe qual a situação dos seguintes veículos e máquinas da Prefeitura, 
e se dependem de conserto quais os defeitos e prazo para manutenção: Ônibus cuja as placas iniciam 
pelas iniciais KMG, informando se a iluminação externa do mesmo já foi consertada; Ambulância 
Doblo; Carregadeira nova; Retroescavadeira JCB que está parada no galpão da Prefeitura. MOÇÃO 
DE APOIO Nº 001/2018 DE TODOS OS VEREADORES propõe que Câmara Municipal manifeste 
seu apoio a manifestação pacifica e ordeira promovida pelos grupos de canhoneiros que lutam pelo 
direito a condições dignas de trabalho e pelo fim da corrupção que vem destruindo nosso País. 
Considerando: A altíssima carga tributária que a anos vem ceifando os ganhos dos brasileiros, a 
desigual destinação dos recursos dos impostos pagos, centralizando essas verbas em Brasília 
deixando os municípios com escassos recursos. Os escândalos de corrupção que vem assombrando 
nosso país, tirando do povo brasileiro o acesso a serviços públicos básicos como a saúde e a 
educação. As péssima infraestrutura que nosso pais oferece, principalmente nas áreas de transporte, 
principalmente em nosso município onde até hoje nossos cidadãos trafegam em estradas sem 
pavimentação asfáltica. Os altos custos com combustível, gasolina e diesel, que encarece fretes, 
deslocamentos e também as atividades do homem do campo no cultivo do fumo e das demais 
culturas. A grave crise econômica, ética e política que nossa Republica enfrenta. PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/18 Decreta Ponto Facultativo na data que indica e dá outras 
providências (01 de junho - Corpus Christi). DIÁRIA DOS VEREADORES LUCIANE E RODRIGO 
Ida a Secretaria Estadual de Segurança Pública, em Porto Alegre, dia 24 de maio. Após, passou-se 
ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do 
PMDB, saudou novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. Agradeceu ao 
deputado Giovani Feltes pela presença na festa, assim como os deputados Pedro Pereira e Carlos 
Gomes. Comentou que a política atualmente está muito manchada, principalmente pela parte dos 
deputados, mas os deputados para quem trabalha tem se mantido com vergonha na cara, inclusive 
o próprio Giovani Feltes incentiva as pessoas a votar porque alguém vai ser eleito e quanto menos 
pessoas acreditarem na política, mais fácil será para os corruptos continuarem. Parabenizou os postos 
de gasolina do município porque mantiveram seus preços ao contrário de alguns postos no Estado. 
Agradeceu a todas as pessoas que lhe parabenizaram pelo aniversário. Usou a palavra o VEREADOR 
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DIOGO, Líder do PSDB, saudou novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. 
Parabenizou o vereador Rodrigo pelo aniversário e o vereador Nercio pelo nascimento de sua neta. 
Usou a palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou novamente quem não estava 
presente em sua primeira saudação. Agradeceu a presença na festa do deputado Feltes, do deputado 
Pedro Pereira e do deputado Carlos Gomes. Parabenizou o pessoal da APAE pelo trabalho que 
estavam fazendo na festa. Agradeceu a presença do assessor Urbano que estava presente na festa 
representando o deputado Marcelo, o qual deixou suas desculpas por não poder participar da festa 
por falta de combustível. Agradeceu as demais autoridades dos municípios vizinhos que estavam 
presentes. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou novamente quem não 
estava presente em sua primeira saudação. Agradeceu a presença do deputado Giovani Feltes, o 
qual não conhecia pessoalmente. Concordou com o vereador Rodrigo a respeito dos postos de 
gasolina do município. Agradeceu ao prefeito pelo oficio ao clube e sua diretoria agradecendo a 
parceria no evento; o clube se coloca à disposição para apoiar no que for possível. 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 Rodrigo pelo aniversário. Parabenizou a 
administração, a Emater, as associações e os demais envolvidos pelo desfile durante a festa. 
Parabenizou o vereador Nercio pelo nascimento de sua neta. Sobre a greve dos caminhoneiros, acha 
que devem continuar para alguém conseguir alguma coisa porque chega do povo pagar. Agradeceu 
a presença do deputado Giovani Feltes na festa. Comentou que não pôde estar presente na janta de 
abertura da festa, na qual os vereadores do município foram os últimos a serem chamados, o que 
gera cobranças por parte das pessoas, esta situação não pode acontecer novamente, pois os 
vereadores apoiam a administração. Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, 
saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. Parabenizou o vereador 
Nercio pelo nascimento de sua neta e o vereador Rodrigo pelo aniversário. Agradeceu a presença 
dos deputados na festa, Giovani Feltes, Pedro Pereira e Carlos Gomes, assim como o assessor Urbano 
e demais autoridades de outros municípios. Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a 
presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia quatro de junho de 2018, 
na mesma hora e local. 
 

Sala de Sessões, 28 de maio de 2018. 
 

 
LUCIANE TEIFKE PACHECO          RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 
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