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Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário 
da Casa Legislativa, realizou-se a vigésima 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 019/18, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada 
e aprovada por unanimidade. Após passou à leitura das correspondências RECEBIDAS DA 
PREFEITURA: Não houve. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À 
PREFEITURA: Of. n° 025/18 encaminhando proposições aprovadas em Sessão Ordinária do dia 
18 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 ILO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 
pessoas que se faziam presentes. Deixou seus pesares à família do ex-prefeito, ex-vereador e 
ex-vice-prefeito Rui, uma grande perda para o município, mas Deus também precisa de pessoas 
boas, tem certeza que está bem acolhido. Parabenizou os organizadores do jantar em prol da 
segurança do município, em especial ao presidente do Consepro Paulo. Comentou que se 
surpreendeu com o número grande de pessoas que ajudaram e participaram do jantar. Ressaltou 
que há uma Brigada Militar excelente no município, por isso o povo colabora. Parabenizou a 
comunidade da igreja Santa Rosa de Lima pela festa que apesar do mal tempo, tinha um grande 
público presente. Comentou sobre as condições da estrada que sai de Paulo Fagundes e vai até 
a Invernada dos Abreus, se decepcionou pelas péssimas condições, principalmente próxima a 
residência de Jorge Gordo que parece uma estrada abandonada, não sabe o tempo que não há 
reparo, também próxima a residência do falecido Ricardão, mas espera que o prefeito e o 
secretário de obras tomem providências o quanto antes porque a comunidade não merece a 
estrada que têm, aquele trajeto está esquecido por algum tempo. 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 Santa Rosa de Lima pela festa. Comentou 
sobre a audiência pública com o pessoal da Corsan, na qual trouxeram uma proposta para que 
seja feito o recolhimento das fossas da zona urbana do município. Ressaltou que deveria ter 
bastante pessoas presentes, mas não tinha muita gente, mas o recolhimento das fossas, com 
mais ou menos tempo deverá ser feito, hoje foi a primeira reunião para dar andamento, mas 
acredita que muito breve dar ser executado este recolhimento, então quando houver mais uma 
audiência pública, vai tentar divulgar mais para mais pessoas comparecerem. Comentou sobre 
a reunião com o Andrei Semensatto, responsável pelo setor de talões de produtores, onde falou 
da importância do cadastramento do CPF no programa Nota Fiscal Gaúcha, hoje há 
aproximadamente duas mil pessoas cadastradas no município, muito pouco, então deveria tentar 
passar a ideia para as pessoas para chegar no mínimo a quatro mil pessoas cadastradas porque 
quanto mais pessoas cadastradas, mais retorno o município terá. Com as pessoas cadastradas 
atualmente há um retorno próximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), então se chegar a quatro 
mil pessoas, o retorno será de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Pediu a todos que incentive, 
pois não há perigo nenhum, inclusive já foi sorteado, as pessoas não perdem nada e ainda 
concorrem a prêmios que podem alcançar R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) como um 
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munícipe de Cerro Grande do Sul ganhou. Parabenizou o pessoal do Consepro pela organização 
do jantar e agradeceu a todos que participaram. Deixou seus votos de pesar aos familiares do 
senhor Rui, pessoa honesta e trabalhadora que administrou o município, inclusive na época de 
campanha foi bom trabalhar com ele e ganhou uma eleição usando o nome que tinha, de 
honestidade e sinceridade. Usou a Tribuna o VEREADOR TIAGO, saudou o Presidente, demais 
colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Deixou seus sentimentos aos 
familiares do ex-prefeito Rui, uma pessoa que teve uma grande trajetória na política, mas 
aconteceu uma fatalidade que a família não estava esperando, porém deve entregar na mão de 
Deus, pois Ele quer as pessoas boas junto a ele. Comentou que a janta do Consepro foi uma das 
maiores jantas que participou, por isso parabenizou o Paulo por estar na frente do Conselho e a 
todos que participaram com doações, comparecendo ou trabalhando. Ressaltou que isso 
demonstra que o Consepro é atuante no município e a Brigada está fazendo um bom trabalho. 
Parabenizou o pessoal da capela Santa Rosa de Lima pela festa. Falou que comparecer nas festas 
de capelas é bom porque é o único evento que as capelas fazem durante o ano e precisam de 
lucros para manter a estrutura de pé ou fazer reformas. Comentou sobre a reunião com o Andrei, 
responsável pelo setor de notas de produtor do município, que veio falar sobre a Nota Fiscal 
Gaúcha e mais alguns programas que ele está se esforçando para colocar o município, em busca 
de retorno de impostos. Ressaltou sobre a dificuldade de ter um talão de produtor, porém existe 
uma norma do Estado que exige terras registradas e escrituradas, o que muitas pessoas deixam 
por ter um custo alto ou não têm acordo de algum familiar. Comentou sobre a fiscalização nas 
divisas do município, onde em todo tempo que é vereador, não ouviu falar de nenhuma 
fiscalização e a maior parte da colheita de fumo muitas vezes está sendo levada por 
atravessadores e as vezes sem notas e todos perdem, então acha que devem fazer um trabalho 
neste sentido, incentivar os produtores a tirar notas porque não adianta somente ficar com o 
prejuízo, mantendo estradas, educação e saúde, sendo que quando o agricultor pode tirar nota, 
ele não tira. Em COMUNICAÇÕES, 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 a todos os envolvidos no 
evento do Consepro, pediu desculpas por não estar presente, mas ajudou no que podia e está 
sempre disposto para ajudar. Parabenizou a capela Santa Rosa de Lima pelo evento que apesar 
do frio compareceram bastante gente durante a tarde. Comentou que quase todas as capela 
estão se preparando e os próximos eventos serão mais resguardados de chuva ou vento, 
inclusive na capela que o vereador Tiago preside, está sendo construídas as paredes e a capela 
Santa Rosa de Lima está como o pavilhão comprado, assim como no Passo Grande, que tem um 
terreno comprado para construir um pavilhão. Falou que muitas vezes as pessoas dizem que na 
política só se constrói inimizade, mas através da política fez amizade com o ex-prefeito Rui, com 
respeito, inclusive brincava com ele dizendo que tinha pegado pesado e ele dizia para não se 
estressar porque ele também já havia sido vereador e sabia que os vereadores são bem 
cobrados. Ressaltou que vê a falta de respeito por algum administrador, mas o senhor Rui nunca 
faltou com o respeito com os vereadores, sempre tratou bem os vereadores. Comentou que 
quando chegou na festa na capela Santa Rosa de Lima lembrou do senhor Rui que em dois mil 
e doze na sua primeira campanha a vereador, seu filho sempre queria almoçar com o amigo Rui, 
sempre incentivou seu filho e deixava ele almoçar com o senhor Rui que deixa o legado para 
várias famílias que por causa de política, parentes e amigos incentivam as crianças a se 
afastarem de outros parentes. Relatou que o senhor Rui sempre brincava dizendo que deu 
comida a seu filho, então deixa seu apreço por este grande prefeito que foi o senhor Rui. Usou 
a Tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 
pessoas que se faziam presentes. Parabenizou a comunidade Santa Rosa, acha importante os 
vereadores valorizarem o trabalho de quem está correndo atrás a cada dia. Parabenizou o jantar 
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em prol da segurança, fica muito feliz quando vê que no município o conselho de segurança 
pública e a comunidade estão apoiando as forças policiais no município. Acha que o trabalho que 
a Polícia Civil e a Brigada Militar estão fazendo devem ser valorizados. Agradeceu o Andrei que 
veio à Câmara, fica feliz quando um técnico da prefeitura vem aqui e se mostra com vontade de 
ajudar o município, mostra bons resultados; estes profissionais devem ser valorizados, pois muito 
tem acrescentado ao município; com o trabalho do Andrei no ano passado foi gerado 
aproximadamente R$ 187.000,00 (cento e oitenta e sete mil reais) a mais para o município, por 
isso vale a pena investir, então chama a atenção do Executivo a estes casos. Pediu atenção do 
Executivo ao Programa Nota Fiscal Gaúcha, que invista mais no programa, pois as entidades só 
têm a ganhar, além da população que ganha desconto no IPVA e ainda concorre a vários 
prêmios. Relatou que sábado participou de uma reunião de início de campanha a deputado 
estadual do Marcos Vinicius, onde encontrou o assessor do Pedro Westphalen com quem 
comentou a respeito de uma reunião sobre acesso asfáltico e ele sugeriu que seja marcada uma 
nova reunião, então deixa a critério desta Casa se quer marcar uma nova reunião ou não. 
Comentou sobre a perda do ex-prefeito Rui, acompanhou a busca por um hospital melhor, viu o 
que ele passou, uma pessoa que ocupou cargo de vereador, vice-prefeito e prefeito, saiu destes 
cargos com a reputação excelente, mesmo assim ficou quatro dias em cadeiras no hospital 
Conceição, ficou quinze dias no hospital, onde pôde ver que era bem quisto por várias pessoas 
que o visitaram, assim como no dia do seu velório; no caso do senhor Rui não viu uma pessoa 
que tivesse um defeito para colocar nele, ele era um dos homens mais honestos que teve a 
oportunidade de conhecer, era sério, amigo e humilde. Ressaltou que pede a Deus que conforte 
a família e pediu para esta Casa mandar um oficio de pesar aos familiares. Em seguida, passou-
se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as 
seguintes proposições: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 042/18 DOS VEREADORES ALEX 
SANDRO E LUCIANE que seja providenciado patrolamento na estrada do Cerro dos Abreu, 
iniciando próximo ao bar do Rodrigo, passando por Gercino, Ademar Menezes até Geraldo 
Meneses seguindo em toda Invernada dos Abreu. Justificativa:  A referida estrada encontra-se 
em péssimas condições, dificultando o trafego dos moradores, do transporte escolar e 
caminhões. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 043/18 DO VEREADOR ALEX SANDRO que 
seja providenciado reforma de bueiro na estrada da produção, na localidade de Morrinhos, 
próximo a propriedade do falecido Norberto. Justificativa:  O bueiro desmoronou obstruindo a 
metade da estrada, colocando em risco os usuários que trafegam pela mesma. PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIA Nº 044/18 DO VEREADOR ILO que seja providenciado patrolamento e 
melhorias na estrada da invernada dos Abreu, saindo da produção, passando pelas residências 
de Carlinhos, Damazio, Adão Bico, falecido Ricardão, Jorge Gordo até as proximidades da 
residência de Romildo. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 045/18 DOS VEREADORES 
MATEUS E TIAGO que seja providenciado limpeza das áreas laterais do cemitério do centro e 
se os limites do terreno permitirem que seja aterrado mais as laterais para ampliar a área e 
facilitar a circulação. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra 
o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as 
pessoas que se faziam presentes. Parabenizou o Consepro pelo sucesso no jantar em prol da 
segurança pública, acha que as pessoas deram seu reconhecimento ao trabalho da Brigada. 
Falou sobre sua tristeza pela perda do ex-prefeito e seu amigo Rui Spotti, que deixou um legado 
de honestidade e seriedade no trabalho que fez pelo município em todas as esferas políticas, 
agora deixa boas recordações e uma forma de inspiração por ser uma pessoa humilde e 
trabalhadora. Pediu para participar do oficio de pesar a família. Comentou que foi importante a 
reunião como Andrei, onde ele fez algumas explanações sobre a área fiscal do município, 
inclusive poderia trabalhar mais pessoas com ele, pois algumas coisas ele deixa de fazer por 
estar sobrecarregado na área. Pediu para o Executivo olhar com melhores olhos e para investir 
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porque é o coração da arrecadação que vem para o município. Deixou o alerta para o Executivo 
dar mais atenção em contratar médicos mais especializados, sem criticar os médicos, mas 
médicos mais especializados em determinada área vão conseguir tratar pessoas que precisam 
se deslocar para Porto Alegre ou esperam vários dias na fila para transporte da prefeitura. Deixa 
este alerta porque é muito cobrado, principalmente na área da reumatologia, psiquiatria e 
cardiologia. Usou a palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou a Presidente, 
demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Deixou seus pesares a família 
do senhor Rui, pessoa com quem adquiriu uma grande amizade não somente na vida pública. 
Também deixou seus pesares a família de Cristiano, que tirou sua própria vida ontem, situações 
que o destino lhe prega, que as vezes não são fáceis. Parabenizou a todos que se envolveram 
para fazer o jantar em prol da segurança pública, assim como o baile da terceira idade em prol 
da segurança também foi um sucesso. Parabenizou o pessoal da festa na capela Santa Rosa de 
Lima. Agradeceu o Andrei que veio falar sobre a importância da Nota Fiscal Gaúcha no nosso 
município, que dos mais de sete mil habitantes, há pouco mais de um mil cadastros no programa 
Nota Fiscal Gaúcha, que desde o ano de dois mil e quatorze já trouxe para o município quase 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) com o trabalho que o Andrei está desenvolvendo, por isso 
seria importante os administradores olharem com bons olhos para esta situação, pois só com os 
recursos arrecadados o programa se paga. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do 
PP, saudou novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. Frisou as palavras 
o vereador Diogo sobre os médicos, principalmente na área da psiquiatria vê a grande 
necessidade de ter um médico psiquiatra, pois é preocupante o número de pessoas que acabam 
tomando medicamentos controlados sem o devido acompanhamento do médico, acha que o 
município deve ter bastante atenção nesta área e priorizar a contratação de um médico 
psiquiatra. Comentou sobre a roçadeira da prefeitura, na próxima semana vai colocar alguns 
Pedidos de Informações sobre máquinas, incluindo a roçadeira que desde o ano passado não 
sabe se trabalhou dez dias. Usou a palavra o VEREADOR ALEX SANDRO, Líder do PDT, 
saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Deixou 
seus pesares aos familiares do senhor Rui, foi como a perda do saudoso Airton Prates Ramos, 
pessoas com caráter que tratava todos iguais, se eles não conseguiram fazer alguma coisa para 
algum munícipe, também não magoaram ninguém, pessoas de respeito, mas quando Deus 
chama é a hora, inclusive no domingo foi visitar o senhor Rui e ele estava com uma grande 
esperança de vir para casa. Parabenizou o evento do Consepro e todos que ajudaram, este 
evento é merecedor para a Brigada Militar porque está trabalhando de forma certa, como 
exemplo foi um assalto na divisa do município, que hoje o proprietário dos veículos roubados 
veio registrar na polícia e quando chegou aqui já estava sua caminhonete em cima do guincho. 
Parabenizou a diretoria da capela Santa Rosa de Lima pela festa. Usou a palavra o VEREADOR 
RODRIGO, Líder do PMDB, saudou novamente quem não estava presente em sua primeira 
saudação. Convidou a todos para uma reunião com os sócios do CTG, para decidir como será a 
nova eleição da patronagem, todos podem participar. Comentou que este será o primeiro ano 
que as mulheres poderão votar porque foi mudado o estatuto, então dia vinte e dois de julho 
ocorrerá a eleição da nova patronagem. Agradeceu especialmente ao Danio porque recebeu um 
colega preocupado porque sua mãe foi levada às pressas para São Jerônimo e precisava de uma 
ambulância para levar ela de São Jerônimo até Porto Alegre, porém necessitava de uma 
ambulância UTI, a qual o município não tem, então resolveram alugar uma em Lajeado, por isso 
agradece o Danio que se esforçou para conseguir esta ambulância. Pediu desculpas ao Andrei 
por não participar da reunião, mas acredita que quanto mais gente trabalhando com ele mais o 
trabalho vai render, agora é a primeira vez que ele tem um colega concursado trabalhando com 
ele, antes era somente estagiários, que quando começavam aprender tinham de ser trocadom. 
Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, saudou novamente quem não se fazia 
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presente na abertura da Sessão. Comentou sobre a janta do Consepro, foi um sucesso, então 
parabenizou o Paulo e todos que ajudaram. Parabenizou o pessoal da festa na capela Santa Rosa 
de Lima. Comentou sobre a audiência pública da Corsan, na qual o pessoal veio falar sobre 
saneamento básico. Agradeceu a presença do Andrei hoje fazendo esclarecimento sobre a Nota 
Fiscal Gaúcha e sobre o seu trabalho. Desejou seus sentimentos sinceros aos familiares do 
senhor Rui. Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando 
a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia dois de julho de 2018, na mesma hora e local. 
 

Sala de Sessões, 25 de junho de 2018. 
 

 
LUCIANE TEIFKE PACHECO          RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 
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