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Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário da Casa 
Legislativa, realizou-se a décima nona 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 018/18, 
previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após passou à 
leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. n° 141/18 encaminhando 
respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa. RECEBIDAS DE TERCEIROS: 
Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 024/18 encaminhando proposições aprovadas em 
Sessão Ordinária do dia 11 de junho 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 MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores 
e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou a comunidade da capela São João Batista pelo 
evento de ontem, acha que quando uma comunidade se estrutura, toda a cidade tem a ganhar. Em 
nome do clube Cruzeiro agradeceu a presença de todos no evento de sexta-feira e a todos que 
apoiaram, estão conquistando investimentos, inclusive na semana passada concluíram a instalação 
dos equipamentos para o PPCI, coisas que a lei obriga para ter segurança para realizar eventos; 
agora a grande demanda é a cobertura da quadra, que em médio prazo vão começar a trabalhar 
nesta parte. Agradeceu a comunidade que apoia, as empresas e a prefeitura que já apoiou várias 
vezes. Comentou sobre as respostas que vêm para esta Casa, as vezes pode parecer implicância, 
mas acha quase uma falta de respeito um vereador solicitar a comissão de avaliação do leilão e ser 
respondido que a comissão é formada conforme a portaria 24/2018. Questionou se seria muito difícil 
o Executivo fazer uma cópia da portaria e mandar junto, então quer reiterar este Pedido de 
Informação solicitando a portaria para saber quem faz parte da comissão. Com relação a outro Pedido 
de Informação que fez, veio a resposta que o ônibus está em manutenção e não está rodando; acha 
o mínimo porque não tem sinalização externa. A ambulância doblô chama a atenção porque vai ser 
leiloada; trabalhou cinco anos cuidando do transporte e acha um grande carro, então também quer 
reiterar o seu Pedido de Informação, se for possível, pois este carro rodou aproximadamente 
duzentos mil quilômetros sem dar problema, enquanto a doblô de sete lugares não andou oitenta 
mil quilômetros e teve de parar por meses por falta de uma peça. Comentou que infelizmente a 
carregadeira não tem previsão de conserto, uma pena porque é um equipamento novo, reconhece 
que na virada de gestão já estava estragada, uma pena porque o município necessita destes 
equipamentos para transportar aterro. Quanto a retroescavadeira JCB espera que se cumpra o que 
diz a resposta, que as peças estão compradas e será feito o conserto. Afirmou que os vereadores 
lembram que no ano passado, foi dito aqui que a máquina em poucos dias estaria rodando, mas 
ainda está parada e as vezes conversa com secretários de obras ou agricultura e eles falam que não 
tem máquina, mas espera que Executivo tome providências para arrumar este equipamento. Relatou 
que foi cobrado sobre o banheiro da escola dos Pachecos, foi pedida ampliação dos banheiros nesta 
Casa, então se nenhum colega tiver alguma informação vai entrar com um Pedido de Informação 
para saber como está a situação, pois é inadmissível uma escola não ter banheiro. Reconhece que 
as gestões anteriores poderiam ter feito, mas não está aqui para defender nenhum lado, se for 
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preciso cobrar, então vai cobrar. Comentou que a escola dos Pachecos é a única que não está 
contemplada com uma quadra, uma cobertura, espera que o Executivo consiga algum recurso para 
este fim. Em COMUNICAÇÕES, 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. Parabenizou o pessoal da capela no Passo Grande 
pela festa. Relatou que recebeu um comunicado do Cristófoli sobre a abertura do programa de 
patrocínio do Banrisul, para isso teria de criar projetos no município, talvez o Executivo ou os próprios 
vereadores possam conseguir alguns projetos para conseguir alguma coisa. Frisou que as inscrições 
são somente até o da vinte e nove de junho. Afirmou que amanhã vai se informar com o arquiteto 
se ele tem influência em alguma coisa para que tudo o que conseguir ser bem vindo. Parabenizou 
os aniversariantes da semana, a sua filha completou dezenove anos e os demais aniversariantes. 
Convidou a todos para a festa na capela Santa Rosa, no próximo domingo. Em seguida, passou-se à 
ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes 
proposições: INDICAÇÃO Nº 018/18 DO VEREADOR RODRIGO que seja estudada a 
possibilidade do veículo da saúde voltar a passar pelo roteiro que passava pelo Adão Valter. PEDIDO 
DE PROVIDÊNCIA Nº 040/18 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja providenciado 
colocação de parada de ônibus na entrada que da acesso a residência do Senhor Racife, vulgo nenê 
cuica. Justificativa:  Neste local é feito a manobra de três horários de transporte colegial, sendo que 
em todos os horários há alunos, bem como também há passageiros que ficam à espera do transporte 
coletivo neste mesmo local. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 041/18 DA VEREADORA LUCIANE 
que seja providenciado colocação de placa de pare, bem como limpeza da vegetação contida no local 
e alargamento das vias ao redor do triângulo de acesso localizado perto da residência de Hélio 
Semensatto na localidade Linha Dona Amália. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 032/18 DO 
VEREADOR MATEUS que informe quem está fazendo o pagamento da conta de luz da Secretaria 
de Obras. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 033/18 DO VEREADOR MATEUS em relação a 
indicação nº 010/2018 desse Vereador, que informe se foi feito o cadastro no SICONV, se sim 
encaminhe cópia do cadastro e caso não tenha sido feito informe o motivo. PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO Nº 034/18 DO VEREADOR MATEUS com relação ao pedido de informação nº 
021/2018 desse Vereador, que encaminhe a relação das solicitações dos avanços e mudanças de 
classe protocolados nesse ano, descrevendo a situação em que se encontra cada uma. 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. Afirmou que lhe chama a 
atenção três Pedido de Informação em sequência, mas a fiscalização é uma das principais funções 
dos vereadores e no seu entender a fiscalização se dá através dos Pedidos de Informações, 
infelizmente algumas respostas não chegam de forma conclusiva, por isso deve reiterar alguns 
pedidos, mas os vereadores estão aqui para isso, a paciência é uma virtude. Reforçou o convite para 
a noite da lasanha, promovida pelo Consepro para angariar fundos para as forças da segurança. 
Afirmou que esteve visitando o ex-prefeito Rui, se indigna com a situação da saúde pública do país 
quando vê uma pessoa como ele, que muito contribuiu com o município, há quinze dias em um 
hospital sem o mínimo conforto, mas o que resta é orar para que ele tenha uma recuperação e seja 
buscado o melhor para ele. 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 igreja São João Batista pelo evento e pela forma que se programaram. Parabenizou o 
evento do clube Cruzeiro. Relatou que esteve há poucos dias na escola Marechal e viu os banheiros 
da pré escola nada feito, apenas duas portas de banheiros estavam arrumadas. Sobre a quadra, 
acha vergonhoso ninguém tentar legalizar os terrenos doados ou comprados, pois assim nada pode 
ser feito. Comentou que esteve visitando o senhor Rui, uma situação difícil, ele esteve quatro dias 
no saguão esperando leito, hoje está no hospital, onde tem recursos, mas pelo que já fez, pelo que 
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trabalhou, embora seja indiferente por ter sido prefeito, acha que merecia um pouco mais de 
conforto, acha que devem rezar e orar por ele, para ele começar um tratamento e tudo dar certo. 
Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do PMDB, saudou a Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou a capela do Passo Grande pelo 
evento, onde ajudou na parte da churrasqueira, achou interessante terem colocado algumas 
televisões para o pessoal assistir ao jogo do Brasil, pois seu medo era o povo ir embora na hora do 
jogo. Comentou sobre a obra na escola José Joaquim de Andrade, foi muito batalhado por todos os 
vereadores desde o ano de dois mil e treze; chove muito dentro da escola por causa do telhado. 
Hoje lhe informaram que já foi enviado para a Secretaria de Educação, a licitação está pronta e só 
falta fazer contrato com a empresa. No seu ponto de vista, em um mês a obra vai sair e a parte da 
elétrica que seria de outra verba ainda não foi feita licitação, mas se der certo vai sair o telhado novo 
mais a parte elétrica. Afirmou que agora deve pressionar politicamente, inclusive quem tiver contato 
dentro da secretaria de educação faça pressão porque precisa que a obra saia porque o caso é crítico. 
O VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, abriu mão da palavra. Neste espaço, usou a palavra a 
PRESIDENTE LUCIANE, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. 
Parabenizou a diretoria da sociedade Cruzeiro pelo evento. Agradeceu o convite para o encontro de 
casais da igreja Assembleia de Deus, no qual esteve presente. Parabenizou a diretoria da igreja São 
João Batista pela festa. Comentou que hoje foi fechada a licitação das obras da Câmara e será 
homologada amanhã para darem início às reformas. Nada mais havendo a tratar determinou 
encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e cinco 
de junho de 2018, na mesma hora e local. 
 

Sala de Sessões, 18 de junho de 2018. 
 

 
LUCIANE TEIFKE PACHECO          RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 
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