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Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário da Casa 
Legislativa, realizou-se a décima oitava 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 017/18, 
previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após passou à 
leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. n° 131/18 encaminhando 
respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. n° 133/18 encaminhando 
respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa Of. n° 134/18 encaminhando 
respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa Of. n° 135/18 encaminhando 
respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa. RECEBIDAS DE TERCEIROS: 
Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 023/18 encaminhando proposições aprovadas em 
Sessão Ordinária do dia 04 de junho de 2018; Of. LEG. nº 010/18 informando aprovação do projeto 
de lei nº 005/2018; Of. LEG. nº 011/18 informando aprovação do projeto de lei nº 010/2018 
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 MATEUS, saudou 
o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes, em especial ao ex-
vereador Marcos Garcia. Parabenizou a comunidade da capela Nossa Senhora Aparecida pelo evento 
de ontem, mesmo com o tempo bem complicado. Comentou sobre as resposta vindas da prefeitura 
aos seus Pedidos de Informações, vieram em lotes, muitas respostas bastantes inconclusivas, como 
a documentação do cemitério, que no ano passado fez uma Indicação, a qual responderam dizendo 
que o cemitério era do município, que uma associação era responsável; não era verdade, e hoje 
recebeu a resposta que será feita uma busca nos arquivos de documentação; no ano passado foi 
dito que o cemitério era do município, agora dizem que não é, então pede que a prefeitura tenha 
atenção para mandar as respostas de forma correta, não se contradizendo de um ano para o outro. 
Afirmou que fica triste em saber que no momento não tem previsão de contratação de um profissional 
para a banda, atividade que vem sendo cobrada por esta Casa, inclusive no ano passado foi 
prometido em palanque durante o desfile da festa do agricultor que neste ano teria banda, mas hoje 
recebe a resposta de que não tem previsão de contratação; acha que teria forma de contratar um 
profissional para reativar a banda, sem falar de contratação por parte da prefeitura porque 
infelizmente a folha de pagamento está estourada e o que os outros prefeitos faziam para reduzir a 
folha de pagamento, este prefeito reluta em fazer, que é tirar cargos de confiança. Ressaltou que 
vários CCs estão fazendo um bom trabalho, não tem nada contra nenhum, mas esta Administração 
é a que mais tem CCs, inclusive um tempo atrás trouxe à Tribuna uma reportagem onde o atual 
prefeito, na época vereador, criticava o número de CCs, porém hoje o número de CCs é maior do 
que era na época; acha que o prefeito deve repensar isso. Comentou sobre o Pedido de Informação 
021/18, sobre questionamento de alguns funcionários, que se queixaram que não estavam 
recebendo mudança de classe e avanços, mas na resposta está escrito que na medida das solicitações 
protocoladas, estão sendo atendidas na medida das possibilidades financeiras. Afirmou que na 
próxima semana vai fazer um Pedido de Informação para saber quem ganhou os avanços porque 
vários professores lhe questionaram sobre seus avanços, porque alguns receberam e outros não. 
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Comentou sobre outro Pedido de Informação, sobre sinalização nas escolas, talvez por ter participada 
da Gestão anterior foi comentado que existem problemas de anos, mas a Administração deve resolver 
estes problemas, inclusive esta Gestão vai deixar problemas para a próxima gestão, infelizmente não 
vai haver um prefeito que não vai deixar problemas. Pediu mais atenção nas respostas porque às 
vezes pode soar errado para um vereador que está aqui trabalhando, infelizmente as respostas nem 
sempre vem a seu contento. 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 Nossa Senhora Aparecida pela festa e agradeceu a todos que estavam presente, mesmo 
com chuva. A diretoria conseguiu alcançar o objetivo, acha que vão conseguir pagar 
aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com o lucro da festa. Parabenizou o vereador Tiago 
pelo aniversário. Agradeceu o Micael que veio à Câmara falar sobre as obras públicas no município, 
que em breve estarão em andamento novamente, sabe que não é fácil, pois há muitas exigências e 
complicações, mas sabe de todo serviço que ele está prestando. Registrou que presenciou um rapaz 
caindo de moto, na estrada próxima a escola Dom Pedro II, na lomba depois da residência do 
Normélio, então pediu ao secretário de obras para colocar algum material neste local, onde duas 
pessoas caíram de moto. Relatou que teve uma notícia boa, está chegando um recurso de R$ 
299.000,00 (duzentos e noventa e nove mil reais) para fazer o telhado e a pintura da escola José 
Joaquim de Andrade, esta obra que já está licitada, somente à espera de assinatura do contrato. 
Parabenizou a todos que foram atrás deste recurso, pois é uma obra que está necessitando 
urgentemente. Agradeceu a Coordenadoria Regional e parabenizou o Executivo, pois acha que vai 
dar para fazer a reforma para depois fazer a elétrica com o recurso dos R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais) que já estão depositados. Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente 
inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a Tribuna o VEREADOR TIAGO, saudou o 
Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou o pessoal 
da capela Nossa Senhora Aparecida pela festa. Comentou que hoje o município recebeu a visita do 
deputado Adolfo Brito, que esteve no posto de saúde, na parte mais ao lado que foi um recurso que 
ele conseguiu há mais ou menos seis anos. Visitou a Câmara e o ESF nos Pachecos, onde ele se 
colocou à disposição para ajudar no que for possível na área da saúde. Agradeceu ao Micael por 
comparecer aqui para explanar vários assuntos a respeito da obra da praça e as cobertura dos 
colégios, acha importante da parte dele procurar os vereadores e colocar as condições que estão as 
obras, pois em um município pequeno sempre tem muita distorção de conversas. Afirmou que como 
vereador fica feliz que o Micael esteja trabalhando no município e deseja que siga por vários anos, 
pois gosta de pessoas dedicadas e que se interessam, ao contrário de quem está ai só para ganhar 
o salário e não faz o que deve ser feito. Pediu ao secretário de obras atenção à estrada próxima a 
residência de Adilson Cruz, que vai dos Pachecos para o Gramal, uma estrada que passou alguns 
caminhões e afundou a estrada, falta fazer uma sarjeta e colocar cascalho. Agradeceu as felicitações 
pelo seu aniversário. Usou a Tribuna o VEREADOR RODRIGO, saudou o Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou o vereador Tiago e seu pai pelos seus 
aniversários. Comentou sobre as respostas recebidas pelos vereadores, gostaria que viesse a 
assinatura de quem responde porque seria importante, pois tinha um pedido em conjunto com os 
vereadores Ilo e Alex Sandro, do qual espera que não tenha sido o secretário de educação quem 
respondeu porque seria obrigado dizer que ele nem ler não sabe, porque no pedido está escrita para 
enviar cópia dos documentos dos veículos e dos motoristas especialmente habilitação e curso de 
transporte escolar, e na resposta diz que a cópia dos contratos terceirizados estão à disposição dos 
vereadores. Afirmou que ninguém pediu cópia dos contratos de transporte terceirizados ou então 
está louco. Acha que está bem especificado, também pediu que informasse quem foi o servidor que 
fez a vistoria dos veículos, na resposta consta que já foi realizado nova vistoria, mas não consta 
quem realizou. Ironizou dizendo que não tem nenhum servidor na prefeitura com nome de "já 
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realizamos". Deixou sua indignação com as respostas, sem contar o atraso e a falta de respeito com 
os vereadores com as respostas; fica indignado porque é o seu segundo mandato e nos quatro 
primeiros anos que era oposição nunca trataram os vereadores com tão pouco respeito como estão 
sendo tratados atualmente. Comentou sobre a indignação do vereador Tiago com a estrada do 
Gramal, acha que mentiram para o vereador porque não faz dois anos que a Administração atual 
está atuando e está Administração fez esta estrada quando o secretário era seu pai, inclusive estava 
junto. Afirmou que as pessoas estão indignadas porque lá está abandonado, mas muitas vezes as 
pessoas colocam a carroça na frente dos bois. Afirmou que a patrola está lá na região agora, mas 
não faz dois anos que foi feita a estrada. Agradeceu a presença do arquiteto Micael hoje à tarde 
mostrando os trabalhos que está fazendo no pouco tempo que está no município, trouxe provas de 
que está trabalhando bastante. Afirmou que se depender do seu apoio para o arquiteto continuar, 
pode contar com este apoio. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, 
votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições: INDICAÇÃO Nº 017/18 DO 
VEREADOR MANOEL RENATO que seja estudada a possibilidade de colocar dois horários de 
transporte para levar os pacientes da saúde para Porto Alegre. JUSTIFICATIVA: No sentido de 
melhoria para os pacientes que utilizam o transporte e que tem suas consultas marcadas no horário 
da tarde, os mesmos não precisariam sair no horário das 04:00 horas da manhã tendo que esperar 
até a tarde para consultar. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 038/18 DO VEREADOR NERCIO 
que seja providenciado conserto do calçamento da rua Conego José Wiest, em especial em frente ao 
Supermercado Santa Rita e em frente a Secretaria de saúde, bem como nos demais locais do centro 
que encontram-se danificados. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 039/18 DOS VEREADORES 
MATEUS E TIAGO que seja providenciado com maior brevidade possível a reconstrução do muro 
na entrada do posto de saúde, haja vista a temporada de chuvas. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 
030/18 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que informe se não foram pagos o desdobramento 
dos professores, caso não tenha sido pago, informe para quem não foi pago, o motivo e se há 
previsão para esses pagamentos. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 031/18 DO VEREADOR 
MATEUS que informe se existe previsão da retomada dos atendimentos da dentista no ESF. 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. Parabenizou o 
vereador Tiago pelo aniversário. Agradeceu o Micael que proativamente se ofereceu para dar 
algumas explicações para os vereadores nesta Casa, acha que foi muito bom, foram explicações 
técnicas diretas ao ponto. Comentou que as pessoas podem cobrar a respeito de obras, mas sabe 
que o trabalho está sendo feito, às vezes faltam diversas coisas que podem atrasar as obras, 
infelizmente vê obras paradas que não dependem do arquiteto, como o prédio da secretaria de 
agricultura que faz anos que está parada e esta Gestão não deu andamento na obra, mas acha bom 
que tem um profissional que está se esforçando e sendo aberto para conversar com os vereadores, 
independente de bancada. Agradeceu a presença do deputado Adolfo Brito, acha importante ter 
estes representantes estaduais aqui, conhecendo nossa realidade. Afirmou que fica feliz com o que 
o vereador Renato falou sobre a escola José Joaquim de Andrade, deseja que a obra saia, esta Casa 
batalhou muito para isto. Deixou sua preocupação com a questão das respostas, sobre o transporte 
escolar, inclusive há alguns dias colocou um Pedido de Informação que estava transitando sem 
iluminação externa, o responsável deve ser responsabilizado. Convidou a todos para um baile no 
Clube Cruzeiro. 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 Tiago pelo 
aniversário. Parabenizou a comissão da festa na capela Nossa Senhora Aparecida, não pode estar 
presente por motivos particulares. Comentou que lhe chamou a atenção o fato da Clarisse, diretora 
da escola Dom Pedro II, estar com um máquina colocando herbicida em torno da escola, acha isso 
importante, uma pessoa com garra que com certeza está fazendo um bom serviço, em vez de 
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reclamar e pedir tudo para o Executivo. Agradeceu a presença do Micael que veio explanar algumas 
coisas, em vez de escutar coisas na rua deve trocar ideias, isso é muito importante. Comentou que 
quando o vereador Diogo pediu uma reunião com o prefeito, o prefeito pediu uma ideia do que seria 
importante, fazer as estradas principais bem feitas ou fazer as partes mais necessitadas; ele afirmou 
que iria fazer as estradas, mas hoje tem o exemplo da estrada da Produção, onde amanhã o transito 
de caminhões será dificultado, motoqueiros caíram três em um lugar só. Não sabe o que está 
acontecendo porque não estão encascalhando as estradas, então pede para tomar um jeito de fazer 
as estradas principais. Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do PMDB, saudou 
novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. Comentou que não é só no local 
citado pelo vereador Alex Sandro, a estrada da Produção toda tem barro, depois do Hélio Queixo 
também tem barro e as caçambas continuam com falta de placas, embora a culpa agora não seja da 
Administração porque pagaram as targetas das placas e não há targetas brancas de Barão do Triunfo, 
então estão cobrando forte do pessoal de Cerro Grande do Sul, onde pediram as placas. Comentou 
que o secretário de Administração lhe disse que vai diminuir cerca de dez por cento a arrecadação, 
então sugeriu para a Administração fazer a implantação de um CRVA, pois vê muitos carros 
emplacadas em outros municípios porque muitas vezes as pessoas não têm comprovante de 
residência e os próprios donos de CRVA conseguem comprovantes com endereço de sua cidade e o 
imposto fica lá. Comentou que para trabalhar neste serviço, deve ser um funcionário de carreira e 
até onde sabe não é difícil implantar este serviço, só falta uma boa vontade.  Parabenizou a capela 
Nossa Senhora Aparecida pela festa. Falou que agora espera que a obra da praça saia, porque já foi 
feita a licitação, mas lhe preocupa a empresa que ganhou a licitação, pois já tem duas obras paradas 
no município, porém deseja que esta obra da praça saia. Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, 
Líder do PSDB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 
presentes. Falou ao vereador Rodrigo que a ideia de implantar um CRVA é boa, inclusive já foi trazida 
ao Plenário desta Casa, mas questiona se teria condições do Executivo administrar este trabalho, se 
uma coisa simples como tirar uma carteira de identidade, que necessita de um computador, uma 
impressora e um funcionário com um cursinho, não estão sendo capazes de fazer funcionar, quem 
dera um Detran. Parabenizou o vereador Tiago pelo aniversário. Agradeceu a presença do Micael 
que veio falar sobre as obras do município, fica contente que algumas obras vão acontecer. 
Agradeceu a visita do deputado Adolfo Brito e do deputado Darcísio Perondi, o qual parece bem 
comprometido para ajudar o prefeito. Comunicou a população que a rodada de canastra desta terça-
feira foi adiada para o próxima terça-feira. Parabenizou o município que ganhou uma 
retroescavadeira e um trator novos. Usou a palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou 
a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou o 
vereador Tiago pelo aniversário. Parabenizou a comissão da capela Nossa Senhora Aparecida. 
Agradeceu a presença do arquiteto Micael que explanou sobre as obras paradas, veio esclarecer 
dúvidas, um dos primeiros profissionais que teve esta atitude de procurar o vereadores. Comentou 
que perguntou para ele sobre o contrato de trabalho que está se esgotando, então pede ao Executivo 
que olhe com carinho para ver se existe maneiras legais para prorrogar a contratação porque é um 
profissional que se mostra interessado e está desencadeando todas as obras. Parabenizou o Lebrão 
e o Jair pelo trabalho voluntário pedindo doações para a APAE, que conseguiram muitas doações. 
Comentou sobre os recursos para a reforma da escola José Joaquim de Andrade, este é um trabalho 
em grupo que esta Casa, junto com o Executivo lutou e está chegando o resultado. A presidente 
cedeu a palavra ao Vereador Rodrigo, que pediu novamente resposta ao Pedido de Informação 
020/18, que são as cópias dos documentos dos veículos e motoristas, especialmente habilitação e 
curso de transporte escolar. Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, saudou 
novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. Parabenizou a diretoria da capela 
Nossa Senhora Aparecida. Parabenizou o vereador Tiago pelo aniversário. Agradeceu a presença do 
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Micael que veio por vontade própria fazer explanações sobre o andamento das obras no município. 
Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a 
próxima Sessão Ordinária, dia dezoito de junho de 2018, na mesma hora e local. 
 

Sala de Sessões, 11 de junho de 2018. 
 

 
LUCIANE TEIFKE PACHECO          RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 
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