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Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário da 
Casa Legislativa, realizou-se a vigésima primeira 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 020/18, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada 
e aprovada por unanimidade. Após passou à leitura das correspondências RECEBIDAS DA 
PREFEITURA: Of. n° 150/18 encaminhando respostas as proposições apresentadas por esta 
Casa Legislativa. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Convite para torneio de futsal de Barão do 
Triunfo. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 027/18 encaminhando proposições aprovadas 
em Sessão Ordinária do dia 25 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 Santa 
Cecília no Gramal pela festa. Falou que ficou preocupado com as condições das estradas, tem 
vários pontos críticos, principalmente na baixada do Beto, próximo ao Sergio Mariano e depois 
da entrada do ESF até o Cléo, então pede melhoria nas estradas da região. Relatou que hoje fez 
uma Indicação junto com colegas com relação as roçadas, pois hoje foi cobrado por algumas 
pessoas porque as estradas estão afuniladas e com brejo grande nas laterais e a roçadeira está 
parada, sabe que não é coisa recente que a roçadeira não opera, mas faz seu papel de cobrar, 
o atual prefeito quando era vereador era o que mais cobrava os serviços da roçadeira, inclusive 
recorda de uma situação que ele falou que a população reclamava porque parecia que não tinha 
ente público no município por causa da roçadeira. Ressaltou que a pessoa que lhe cobrou disse 
que estava disposta a procurar a justiça com relação a falta de serviço desta máquina, então 
explicou que a Câmara está cobrando, foram feitos Pedidos de Informações, os quais lhe 
surpreende com a resposta que diz que é por falta de operador, uma hora tem operador 
sobrando outra hora tem operador faltando, uma hora tem máquina sobrando outra tem 
máquina faltando e os vereadores não ficam sabendo. Se surpreende por não ter nenhum 
operador habilitado, pois foi colocado um contratado que como um colega falou, deu uma tunda 
no mato, não se viu resultado; como era contratado ficaria só seis meses, enquanto tem vários 
funcionários competentes na secretaria de obras, concursados com vários anos de serviço, não 
acredita que não tenha nenhum habilitado, então é falta de determinar quem será operador 
desta máquina. Pediu que seja definido alguém para trabalhar nesta máquina, não concorda 
quando a resposta fala em habilitado, o operador contratado não recebeu nenhuma habilitação, 
nenhum curso de que ficasse sabendo, mas esta Casa cobra o serviço da máquina em roçadas, 
inclusive acontece poucos acidentes, pela realidade das estradas. 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 Santa Cecília pela festa de ontem, 
principalmente pelos pedidos de fumo para ajudar a comunidade. Parabenizou o Executivo por 
ter chegado um trator, uma semeadeira de calcário e uma retroescavadeira, embora não saiba 
o nome dos deputados que destinaram estes implementos ao município. Em seguida, passou-se 
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à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as 
seguintes proposições: INDICAÇÃO Nº 019/18 DOS VEREADORES MATEUS, TIAGO E 
ALEX SANDRO que seja retomado com urgência os serviços de roçadas nas estradas, iniciando 
pelos acessos a cidade e passando as secundarias. JUSTIFICATIVA: Muitos moradores tem 
cobrado esses serviços, haja vista o estreitamento das estradas, dificultando o transito, trazendo 
riscos e prejuízos a todos que trafegam em nossas vias. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 
035/18 DO VEREADOR MATEUS que informe relação dos CCs, informando também quais 
funcionários recebem FG, especificando o cargo de cada um. Após, passou-se ao espaço dos 
LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do PMDB, saudou 
a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Deixou um alerta 
sobre a lomba próxima a igreja Betel porque hoje três caminhoneiros lhe disseram que estão 
fazendo a volta na Estrada do Fumo por causa da lomba que está muito escorregadia, o que 
acha que com duas ou três cargas de cascalho fica resolvida a situação. Comentou sobre a 
deficiência de várias estradas, inclusive reclamou para o secretário sobre a estrada desde a 
entrada dos Pachecos até o Cléo, que não tem mais possibilidade de andar, mas em contraponto 
parabeniza o prefeito por melhorar a lomba do Pagini, onde mal passava um carro por vez, agora 
foi aberta com a máquina do Estado e tem certeza que vai passar um caminhão por outro, 
também foi aterrado o baixo, enfraquecendo um pouco a lomba. Comentou sobre outro trabalho 
que está sendo feito, no Severino, onde é um perigo, inclusive quase passou por cima de pessoas 
com carro, pois a tarde o sol pega no para-brisa e não dá para enxergar nada. Comentou que 
algumas vezes as pessoas devem ajudar um pouco, não adianta escutar as conversas de um 
vizinho porque não se dá com outro vizinho, devem esperar sair o serviço para reclamar porque 
a lomba do Ademar Pagini foi um problema pois algum vizinho reclamou e queria trancar de 
fazer o serviço. Questionou se no dia que for calçar, não poderão fazer lá porque as pessoas são 
donas da estrada. Pediu para a população ter um pouco mais de paciência e que venham 
conversar com as pessoas antes de xingar. O VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, abriu mão 
da palavra. Usou a palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou a Presidente, demais 
colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Agradeceu o convite do secretário do 
desporto para a abertura do campeonato. Parabenizou a comissão da festa na capela Santa 
Cecília pela festa realizada. Os VEREADORES MATEUS, Líder do PP e ALEX SANDRO, Líder 
do PDT, abriram mão da palavra. Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, 
saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. Agradeceu o convite do 
secretário do desporto para a abertura do campeonato, comentou que sempre convida para seus 
eventos, ao contrário de vezes que esta Casa não é convidada para certos eventos. Nada mais 
havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima 
Sessão Ordinária, dia nove de julho de 2018, na mesma hora e local. 
 

Sala de Sessões, 02 de julho de 2018. 
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