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Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário da Casa 
Legislativa, realizou-se a décima sétima 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, Ilo Wildfaier Lombardi, Manoel Renato dos Santos Silva, 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 016/18, 
previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após passou à 
leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Edital n° 01/18 convocando para 
Audiência Pública para apresentação e discussão dos projetos e propostas da Corsan. RECEBIDAS 
DE TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 022/18 encaminhando 
proposições aprovadas em Sessão Ordinária do dia 28 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, os vereadores previamente inscritos foram 
convidados a fazer uso da Tribuna. Usou a Tribuna o VEREADOR MANOEL RENATO, saudou o 
Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou a diretoria 
da capela Santa Terezinha da Zona dos Marques pela festa, cada vez maior com mais de duas mil 
pessoas presentes. Pediu desculpas ao vereador Rodrigo por não poder participar do baile do CTG. 
Agradeceu o Executivo, o secretário de obras e o Garigan pela retirada de uma árvore na praça, que 
estava causando risco às crianças na pracinha. Enfatizou que aguarda agora que o Executivo consiga 
colocar telas novas ao redor da praça. Usou a Tribuna o VEREADOR TIAGO, saudou o Presidente, 
demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou a equipe da capela 
Santa Terezinha pela festa, em especial ao Délio, o Daniel e o Júlio. Comentou que hoje participou 
de uma reunião encaminhada pelo vereador Diogo, com a professora Tanise, professora Rosane e a 
presidente do Conselho da escola Solange Kloppemburg, sobre  um projeto para implantar um curso 
técnico-agrícola com duração de um ano e meio, mas para concretizá-lo é necessário o apoio da 
prefeitura com a cedência de um espaço de terra e do Governo do Estado para custear o professor 
e os vereadores darão força política para que o Estado invista no colégio para concretizar o projeto. 
Ressaltou que achou interessante a reunião, o projeto vai abranger tanto jovens e demais pessoas 
de nosso município quanto pessoas de outros municípios vizinhos. Todos que tiverem se formado no 
ensino médio poderão fazer este curso, no qual haverá diploma e estágio, tudo conforme é feito nos 
colégios agrícolas, uma forma de fazer os jovens sentir gosto pela agricultura, pois no nosso 
município é a maior fonte de emprego, em outras áreas, às vezes não tem onde se colocarem depois. 
Falou que deve ser priorizado no município é levar as pessoas que fizeram cirurgia, em suas casas 
porque aconteceu com o vereador Ilo, não o levaram até sua casa, não que um vereador tenha mais 
direito, mas deve-se ter igualdade. Acha que não há um custo grande, mas acontece de algumas 
pessoas que fizeram cirurgia, serem deixadas no centro e essas pessoas depois precisam conseguir 
um carro para ir até suas casas. Falou que todos os anos cobra sobre a fiscalização nas divisas do 
município porque tem muita gente que, para ganhar um pouco mais, acaba vendendo fumo para 
picareta, não culpa isso, mas nesta transação deveria ser tirado nota fiscal, o que muitas vezes não 
acontece e essa parte acha que deveria ter fiscalização. Ressaltou que o carro chefe do município é 
o fumo, então se houvesse fiscalização pelo menos por dois meses, não necessariamente multando, 
mas conversando e incentivando a tirar nota, advertindo também, assim talvez houvesse um 
aumento de receita para o município porque faz tempo que não há nenhum trabalho neste sentido. 
Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da 
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palavra. Usou a Tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores 
e as pessoas que se faziam presentes. Pediu desculpas ao CTG por não participar do evento que foi 
feito sábado, assim como a escola José Joaquim de Andrade por não participar da reunião hoje à 
tarde, mas como foi passado, o assunto é muito interessante, é um sonho porque um jovem quando 
se prepara para o ensino técnico não é só para ser orientador de fumo ou outra atividade, conhece 
vários casos de jovens que se formaram na escola agrícola e voltaram para suas propriedades e 
estão tocando muito bem essas propriedades, usando o conhecimento como empreendedor rural, 
ajudando o município no desenvolvimento social e econômico, por isso acha que o município e o 
Estado devem fomentar. Comentou sobre uma reunião com o prefeito sobre alguns projetos que 
estão na Casa, deixou um pedido para o Executivo aumentar o diálogo com o funcionalismo, se tiver 
alguma queixa, expresse esta queixa porque às vezes o funcionário não está rendendo a contento 
da prefeitura, mas o Executivo pode cobrar deste funcionário. Os funcionários públicos trabalham 
para a população, então as pessoas podem procurar os direitos e questionar a conduta do 
funcionário. Ressaltou que lhe traz preocupação o caso do funcionário que fez horas extras e não 
recebeu, se ele fez horas extras foi porque alguém pediu para ele fazer. Falou que é obrigação como 
vereador dar atenção a qualquer pessoa, em especial neste caso deste funcionário, que foi orientado 
a procurar seus direitos na Justiça, o que pode trazer mais prejuízos para o município, assim como 
casos de outros gestores que não atenderam as determinações legais dos funcionários e trouxeram 
pesados prejuízos ao município, por isso pede que esta Administração aprenda com os erros do 
passado e não os cometa novamente, se é devido aos funcionários deve ser pago, se cortar horas 
extras, então avise antes, mantenham diálogo como o funcionalismo. Ressaltou que os exemplos de 
diálogo que esta Casa teve com o Executivo não traz boas recordações, mas espera que Deus ilumine 
o município. Usou a Tribuna o VEREADOR DIOGO, saudou o Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Agradeceu a presença dos vereadores na reunião 
que aconteceu às dezesseis horas, com a direção da escola José Joaquim de Andrade. Comentou 
que a reunião pedia o apoio da Câmara de Vereadores e do prefeito para este projeto do colégio de 
curso técnico em agricultura, que já estão buscando a liberação do convênio junto ao Governo do 
Estado, onde durante a semana será encaminhado ao Governo do Estado pedido para abertura deste 
projeto que inicialmente será no próprio colégio José Joaquim de Andrade e o prefeito cederia um 
espaço da granja para realização da parte técnica do curso que abrange a cedência de algumas 
máquinas da prefeitura com parceria da Emater. Serão quarenta e três vagas a nível municipal e 
regional. Ressaltou que acha de extrema importância lutar para viabilizar junto ao Governo do Estado 
porque o município é mais de noventa por cento agrícola e há um grande problema de êxodo rural 
de jovens. A parte técnica atualmente é muito importante no município. Enfatizou que na reunião 
frisou que todos os vereadores vão ser parceiros para ajudar no que for preciso. Ressaltou que 
muitos jovens vão buscar este tipo de curso em municípios distantes. Felicitou a festa na capela 
Santa Terezinha e o baile no CTG. Usou a Tribuna o VEREADOR ILO, saudou o Presidente, demais 
colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou o vereador Rodrigo pelo 
aniversário. Parabenizou a comissão organizadora da festa na capela Santa Terezinha na Zona dos 
Marques, onde esteve. Relatou que o motivo da ausência nas duas Sessões anteriores é porque fez 
uma cirurgia, ficou cinco dias internado, mas teve uma recuperação fantástica. Agradeceu a equipe 
médica e o cirurgião pelo procedimento. Relatou também que ao chegar no município teve uma 
decepção muito grande, inclusive tem registro no seu telefone, no sábado ganhou alta do hospital, 
por isso ligou para a responsável pelo transporte para pedir que alguém o buscasse no hospital; às 
quatro horas saiu do hospital e ficou esperando e após aproximadamente três horas lhe buscaram, 
porém este não é o problema. O Carlinhos lhe buscou, um grande motorista e amigo, teve cuidado 
com ele, mas passando em Mariana Pimentel perguntou se o Carlinhos poderia lhe levar em casa, 
então recebeu a resposta que o levaria somente com autorização da Fábia, responsável pelo 
transporte, então mandou mensagem pedindo autorização, porém ela não o respondeu. Ao chegar 
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em Barão do Triunfo mandou outra mensagem, também não foi respondida; ligou e não foi atendido; 
ligou novamente e outra vez não foi atendido, então mandou outra mensagem questionando que se 
após uma cirurgia ele podia ficar na chuva e no frio e recebeu a resposta que "pode". Ressaltou que 
não é mais que ninguém, mas acha que a responsável pelo transporte deveria ter atendido seu 
telefonema; tem muitas pessoas que poderiam ter lhe levado para casa, mas não foi atendido pela 
responsável pelo transporte, por isso deixa seu repúdio a má educação e falta de competência dela. 
Acrescentou que uma pessoa assim não poderia estar neste cargo, ela é cargo de confiança do 
prefeito, é o direito dela de atender o telefone vinte e quatro horas. Falou que o prefeito nunca lhe 
convidou para escolher alguns secretários e cargos de confiança, pessoas que deixam a desejar 
dentro do município. Falou que se algum vereador recebe reclamação sobre transporte e não acredita 
é porque não aconteceu o que aconteceu com ele; ficou magoado, tudo que ganhou no hospital 
quase perdeu aqui, após ficou andando de muletas por oito dias, fez uma cirurgia bariátrica com 
uma lesão interna de vinte e seis centímetros e foi recomendado ter cuidado, não podia pegar rigor. 
Ficou na área externa da Câmara aguardando os meninos lhe buscarem, usou o banheiro da praça. 
Questionou se é necessário Coordenador de Transporte tendo Secretário e Coordenador da secretaria 
de saúde? Acha que isso é rasgar dinheiro público; o prefeito e ex-vereador Elomar criticava o número 
de cargos de comissão, defendia as pessoas e o transporte, mas o que acontece hoje? Afirmou que 
sempre que precisou de médicos foi bem recebido, está reclamando de transporte. Pediu para que 
o prefeito repense, este tipo de gente não deveria estar ocupando o cargo de saúde, não é porque 
é vereador, mas quer igualdade. Relatou que uma vizinha sua fez uma retirada de útero, ela ligou 
onze horas da manhã e foram buscar ela aproximadamente duas horas da madrugada seguinte; a 
uma hora da madrugada ligou para o prefeito Elomar, ele disse que esqueceram. Relatou que neste 
tratamento de saúde andou um ano e um mês e nunca chegou o dia de pedir um transporte, foram 
mais de quarenta viagens que fez com seu carro ou particularmente. Afirmou que se sente feliz em 
não fazer parte da escolha dos secretários e cargos de confiança, hoje o prefeito tem as pessoas que 
ele quer. Falou que para conhecer uma pessoa dê cargo. Falou que a coordenadora do transporte 
disse que ele podia ficar na chuva. Falou que a coordenadora é quem poderia ficar na chuva, na 
praça, ele não podia porque estava doente, acha um desrespeito apenas uma coordenadora dizer 
que um homem velho de cinquenta e nove anos poderia ficar na chuva. Relatou que quando estava 
em Brasília, juntamente com os colegas vereadores, recebeu várias ligações, inclusive quando estava 
no hospital também recebeu ligações, denunciando que em frente sua casa estava passando ônibus 
escolar que não fecha a porta, a última criança que entra deve segurar a porta. Nada pode fazer, 
mas é um ônibus da prefeitura que passa em frente à sua casa, por isso deixa seu repúdio à secretaria 
de educação, que no ano passado andou mal e neste ano é uma secretaria capenga que nunca 
conseguiu caminhar com suas próprias pernas, já estamos quase no meio do ano e não sabe se foi 
feito licitação para o transporte escolar. Pediu ao secretário de educação que tome providências para 
as coisas andarem melhor. Agradeceu ao motorista Carlinhos, que insistiu em levá-lo até sua casa 
com seu carro particular, por isso o agradece muito. Comentou que pensava que as pessoas 
exageravam quando reclamavam do transporte da saúde, mas viu que é verdade. Em seguida, 
passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as 
seguintes proposições, emendas, projetos e atestado: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 037/18 
DO VEREADOR NÉRCIO que seja providenciado patrolamento e encascalhamento da estrada Linha 
Dona Amália, entrando perto do Lebrão, saindo perto da residência de Cassemiro, com reconstrução 
de uma ponte perto da residência de Marcos Mocheloto, vulgo pirata e construção de um bueiro 
perto da residência de Miguel. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 024/18 DO VEREADOR MATEUS 
que informe por qual motivo não foram pagas as horas extras para alguns funcionários, em que foi 
baseado e se existe previsão para esse pagamento. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 025/18 DO 
VEREADOR RODRIGO que informe o valor pago de horas extras no mês de março por secretaria, 
especificando o valor por funcionário. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 026/18 DO VEREADOR 
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RODRIGO  que envie relatório com o nome e período de atestado dos funcionários que estavam de 
atestado nos anos de 2016, 2017 e 2018.PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 027/18 DO VEREADOR 
NÉRCIO  que envie prestação de contas da Festa do Agricultor e Aniversário do Município 
2018.PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 028/18 DO VEREADOR RODRIGO  que informe se já foi 
resolvido as várias pendencias da Secretaria de Educação junto à União, que foram passadas para o 
Prefeito em reunião com os Vereadores. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 029/18 DE TODOS OS 
VEREADORES tendo em vista que o Secretário Municipal de Obras, Sr. Alvicio Souza da Silva, em 
reunião realizada em 19/03/2018, conforme ata, disse “que tem operador que somente marca o 
ponto e não trabalha”, solicita ao Executivo Municipal que informe à esta Casa Legislativa:  Se 
realmente há servidores que apenas batem o ponto e não trabalham; Se positiva a resposta anterior, 
qual o motivo de tal irregularidade e se há conivência dos seus superiores;  Qual a atitude está sendo 
tomada pelo Executivo a respeito. EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/18 AO PROJETO DE LEI 
005/18. PROJETO DE LEI Nº 005/18 Dá nova redação aos artigos 148, 149, 150 e 151, todos 
da Lei municipal nº 059/1993 e dá outras providências, aprovado com a Emenda Modificativa 001/18.  
PROJETO DE LEI Nº 010/18 Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 
298.000,00 (duzentos e noventa e oito mil reais), no orçamento vigente; Altera PPA e LDO, e dá 
outras providências. ATESTADO MÉDICO do vereador Ilo, justificando sua ausência nas Sessões 
Ordinárias dos dias: 21 de maio e 28 de maio de 2018. 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 organização da 
festa na capela Santa Terezinha, assim como o vereador Rodrigo pelo baile no CTG. Comentou que 
não pode comparecer na reunião de hoje à tarde, mas acha muito importante o curso de técnico-
agrícola porque o município precisa, inclusive no ano passado uma empresa fumageira lhe procurou 
para que seu genro assumisse uma área, ele não pôde e veio outra pessoa de São Lourenço do Sul. 
Acha importante e deve apoiar para que os jovens se formem e fiquem no município. Comentou que 
muitas pessoas precisam um simples curso de veterinária para assumir sua criação de gado em sua 
propriedade. Agradeceu a presença do prefeito na reunião durante a tarde na Câmara, acha 
importante os vereadores discutir junto a ele e mais vezes que o prefeito acompanhar os vereadores 
vai ser importante para discutir projetos. Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do PMDB, 
saudou novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. Desejou melhoras ao 
vereador Ilo. Falou que era para o vereador Ilo ter pedido para o motorista deixar ele na sua casa 
que alguém te levaria em casa com maior prazer, não por ser vereador, mas pela pessoa que é. 
Falou que já precisou da coordenadora e foi atendido, acha que o que aconteceu foi uma falha 
gravíssima e que não se repita porque quando sofreu um acidente, estava no hospital em São 
Jerônimo, seus colegas que eram o Carlinhos e a Jaína estavam lá, pediu para eles esperarem, mas 
a secretária na época mandou eles virem embora, então eles o deixaram lá, mas veio com seu amigo 
Belmiro. Agradeceu a presidente Luciane que esteve no CTG representando todos os vereadores, o 
prefeito Elomar e todo o pessoal que esteve presente. Desejou melhoras ao ex-prefeito Rui, uma 
pessoa com grande coração, um dos prefeito que mais escutava os funcionários, usava o bom senso 
dentro da lei e do possível. Comentou sobre o jogo que aconteceu no clube, um Grenal. Comentou 
que em Brasília foi dito que nas obras no ginásio de esportes não tinha sido feito nada por parte do 
arquiteto, mas nem adianta ele fazer porque se o secretário não regularizar os itens pendentes, tudo 
o que o arquiteto fizer não vai entrar. O VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, abriu mão da palavra. 
Usou a palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou novamente quem não estava 
presente em sua primeira saudação. Desejou melhoras ao ex-prefeito Rui. Parabenizou o CTG pelo 
baile, assim como a festa na capela Santa Terezinha. Relatou que neste sábado fez um trabalho 
voluntário pedindo doações de fumo para a APAE, onde viu a satisfação das pessoas em poder doar 
para a APAE. Comentou que fez pedidos no Mato da Justa, onde o vereador Tiago doou uma arroba 
de fumo, também na estrada do fumo, arrecadando um total de cento e oitenta quilogramas de 
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fumo, trezentos e setenta e cinco reais em dinheiro, dez quilogramas de arroz e alguns litros de óleo. 
Deixou um pedido ao colegas para tirar um dia e fazer esta ação porque a APAE precisa de voluntários 
e pessoas de várias regiões reclamam que a APAE não chega até suas casas, inclusive a região do 
Cerro dos Abreus. Agradeceu o Paulinho por ter ajudado neste trabalho. Agradeceu a presença do 
prefeito na reunião, onde esclareceu alguns projetos que estiveram em discussão nesta Casa. Usou 
a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou novamente quem não estava presente em 
sua primeira saudação. Felicitou a comunidade Santa Terezinha da Zona dos Marques, fica feliz em 
ver o crescimento desta comunidade. Agradeceu ao Micael pelas orientações dadas por ele como 
funcionário da prefeitura, também no clube. Falou que se pudesse ser renovado o contrato será um 
ganho grande para o município. Comentou que hoje começaram as aulas para crianças no clube. 
Agradeceu o Garigan por oferecer o ginásio para as aulas nos dias de chuva. Desejou melhoras ao 
ex-prefeito Rui, infelizmente se encontra doente. Comentou que vê muitos escândalos de corrupção 
e um político de nossa cidade se encontra internado no Hospital Conceição deitado em uma longarina 
porque não tem leito, chega lhe partir o coração em saber que uma pessoa boa está passando por 
esta situação. Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, saudou novamente quem 
não se fazia presente na abertura da Sessão. Parabenizou o patrão do CTG pela reunião que fez, 
depois a janta e o baile. Parabenizou a comunidade Santa Terezinha na Zona dos Marques pela festa. 
Comentou sobre a reunião do pessoal da escola José Joaquim de Andrade, convocada pelo vereador 
Diogo, a qual achou muito válida porque se trata de curso de técnico-agrícola onde as pessoas 
poderão estudar, tudo deve ter um início e este é o início para ter resultado futuramente. Agradeceu 
a presença do prefeito que foi convidado para participar da reunião das comissões, onde ele foi 
bastante questionado, fez muitas explicações, enfim houve uma conversa bastante proveitosa. 
Desejou melhoras ao ex-prefeito Rui. Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente 
Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia onze de junho de 2018, na mesma 
hora e local. 
 

Sala de Sessões, 04 de junho de 2018. 
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