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Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário da 
Casa Legislativa, realizou-se a vigésima segunda 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 021/18, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada 
e aprovada por unanimidade. Após passou à leitura das correspondências RECEBIDAS DA 
PREFEITURA: Of. n° 152/18 encaminhando respostas as proposições apresentadas por esta 
Casa Legislativa. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: 
Of. n° 028/18 encaminhando proposições aprovadas em Sessão Ordinária do dia 02 de julho 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. Pediu desculpas por não comparecer na abertura do campeonato de 
futebol, pois esteve em um casamento e só lembrou do campeonato quando viu as fotos do 
Facebook, pensou em ir ao campeonato, mas tinha visitas, então deixou para as próximas 
rodadas.  Falou que não pode estar presente na fogueira, estava chovendo, mas acredita que 
foi feita uma boa festa. Deixou seus pesares as famílias de três pessoas que faleceram no 
município, a Loreci que tem uma loja na cidade, o senhor Lé que mora perto de sua casa e 
viajava com ele na Kombi e também dona Romalina. Ressaltou que é difícil três perdas no mesmo 
dia, mas a realidade é essa. O VEREADOR RODRIGO abriu mão da palavra. Usou a Tribuna o 
VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se 
faziam presentes. Pediu desculpas por seu atraso na reunião das comissões, pois estava em 
outro município e as condições das estradas estão complicadas, acha inclusive, que seria de bom 
tom esta Casa encaminhar um oficio à prefeitura de Arroio dos Ratos pedindo mais atenção ao 
trecho de acesso a nossa cidade. Pediu atenção à prefeitura para o trecho até a divisa de Arroio 
dos Ratos porque tem trechos bem críticos. Pediu desculpas a Paroquia do centro por não 
comparecer ao evento, mas está sempre disposto para ajudar no que for preciso. Parabenizou 
o Garigan pela abertura do campeonato, acha muito bom o convite para todos desta Casa para 
participar do evento, inclusive dando a palavra para quem quisesse usar. Comentou sobre uma 
reclamação sobre transporte escolar, um pai que já está bem cansado com a situação, como 
não estava no município não pode tirar a limpo esta situação, mas durante a semana vai se 
informar e ver qual providência tomar porque já está entrando no sétimo mês e o transporte 
não toma jeito. Comentou sobre a resposta ao Pedido de Informação do vereador Rodrigo, a 
respeito de horas extras e lhe chama a atenção alguns casos; algumas horas extras seriam tão 
necessárias e não são pagas e gera conflito, pois de acordo com a resposta de um Pedido de 
Informação que fez, algumas horas extras não foram pagas devido a um decreto. Falou que 
infelizmente não foram pagas algumas horas extras por causa do decreto sem avisar os 
funcionários, acha que se a prefeitura está em contenção de despesas devem ser cortadas as 
despesas que forem preciso, mas deve ter prudência e responsabilidade. Comentou sobre a 
notícia que a APAE do município recebeu um recurso de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), 
um recurso que teve o prazer de colaborar na busca, pois conforme vai ganhando conhecimento 
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com algumas pessoas, vai tendo algumas formas de ajudar. Agradeceu ao senhor Claudio 
Rogerio Rosa Cruz, vice-presidente da Federação Estadual das APAES, um amigo seu que deu 
todos os caminhos para a entidade receber os recursos. Reforçou o convite para um almoço 
beneficente a APAE, que será realizado na Zona dos Marques. Em COMUNICAÇÕES, não houve 
vereador inscrito. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foi discutido, votado e 
aprovado por unanimidade o PROJETO DE LEI Nº 012/18 autoriza a prorrogação dos prazos 
estabelecidos nos artigo 1º da Lei Municipal nº 290/2017 e artigo 1º da Lei 292/2017 e dá outras 
providências. 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. Agradeceu o Garigan pelo convite para abertura do 
campeonato, parabenizou-o e desejou sucesso até o final deste campeonato. Comentou sobre 
a informação referente ao Pedido de Informação do vereador Rodrigo, onde vê nomes que não 
têm condições de trabalhar, pois pelo número de horas extras, devem ter trabalhado vinte e 
quatro horas direto. Convidou para o almoço da APAE na comunidade dos Marques. Usou a 
palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do PMDB, saudou a Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Comentou sobre seu Pedido de Informação, 
tem certeza que todos os colegas tinham curiosidade de saber e novamente foi surpreendido 
por várias situações, tem coisas que são melhores com informações no papel, as informações 
são passadas nos setores onde vai, que as vezes são outras diferentes, porém no papel imagina 
que venha a realidade. Comentou que na secretaria de saúde, alguém falava que dava R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) de horas extras, porém somou e neste mês de março dá 
aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais), fica espantado quando o prefeito quer cortar 
dos funcionários tendo outros lugares que pode cortar. Ressaltou que se alguém pegar a relação 
de horas extras e tirar a secretaria de saúde, o restante pode não somar R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), embora tenha alguns colegas que fizeram bastante horas extras, mas não chega a R$ 
8.000,00 (oito mil reais). Comparou a prefeitura com uma empresa e questionou se do porte 
que é não pode pagar R$ 7.000,00 (sete mil reais) de horas extras. Deixou sua preocupação 
com os funcionários e ressaltou que se forem pagas horas extras será somente depois de 
outubro, após o decreto. Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou a 
Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Comentou sobre 
o Pedido do vereador Rodrigo, vê alguns casos com valores altos, mas o que deve averiguar é a 
necessidade de pagamento, se existe prestação de serviço que deve ser recompensado com 
horas extras ou um complemento de salário, as vezes pode ser uma hora extra que não se 
justifica, por isso deve ficar muito atento como fiscalizador. Acredita que tem funcionários que 
trabalham aos sábados e domingos e que devem ser pagos, mas outros devem fiscalizar porque 
muitas vezes podem ser pagos de forma indevida, não no caso atual porque foram cortadas as 
horas extras, mas casos anteriores e casos que possam se repetir futuramente após o término 
do decreto. Usou a palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou a Presidente, demais 
colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou e agradeceu pelo convite 
do campeonato, onde esteve presente representando a presidente. Deixou seus pesares a família 
da Loreci. Pediu um oficio de pesar. Deixou seus pesares as demais famílias, comentadas pelo 
Vereador Renato. Deixou um alerta ao secretário de obras para colocar cascalho na rua do 
Ademar, onde apesar do grande serviço, devido à chuva as pessoas não podiam ir ao salão de 
beleza e ao bar. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP saudou a Presidente, 
demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Afirmou que na próxima 
semana vai colocar um Pedido de Informação porque foi procurado por algumas pessoas que 
foram aprovadas no concurso e agora tem uma liminar suspendendo o concurso, por isso quer 
saber se vai se manter ou não a anulação. Pediu que o Executivo tenha bastante prudência neste 
caso porque vê vários casos que envolve este concurso, como o caso do arquiteto, veterinário e 
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regente de banda. Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, saudou novamente 
quem não se fazia presente na abertura da Sessão. Agradeceu ao Garigan pelo convite para 
abertura do campeonato. Deixou seus sentimentos aos familiares enlutados. Nada mais havendo 
a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão 
Ordinária, dia dezesseis de julho de 2018, na mesma hora e local. 
 

Sala de Sessões, 09 de julho de 2018. 
 

 
LUCIANE TEIFKE PACHECO          RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 

Presidente                                                1°Secretário 
 

 


