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Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário 
da Casa Legislativa, realizou-se a vigésima terceira 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 022/18, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada 
e aprovada por unanimidade. Após passou à leitura das correspondências RECEBIDAS DA 
PREFEITURA: Of. n° 153/18 encaminhando respostas as proposições apresentadas por esta 
Casa Legislativa; Of. n° 154/18 encaminhando respostas as proposições apresentadas por esta 
Casa Legislativa; Of. n° 155/18 encaminhando respostas as proposições apresentadas por esta 
Casa Legislativa; Of. n° 156/18 encaminhando respostas as proposições apresentadas por esta 
Casa Legislativa.  RECEBIDAS DE TERCEIROS: Of. n° 44/18 convidando para os vereadores 
participarem do jantar da escola D. Pedro II; Convite para o 16° aniversário do CTG, Convite 
para baile da Terceira Idade. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. LEG n° 012/18 informando a 
aprovação do Projeto de Lei n° 012/18. EXPEDIDAS A TERCEIROS: Não houve. No período 
do GRANDE EXPEDIENTE, os vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso 
da Tribuna. Usou a Tribuna o VEREADOR TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou a Solange pelo aniversário, 
desejando felicidade e que siga sendo querida em todos os lugares. Comentou que no sábado 
esteve participando de vários eventos, um deles foi o almoço da APAE na Zona dos Marques, 
onde acredita que a entidade terá um bom retorno financeiro. Participou também do campeonato 
de futsal promovido pelo Garigan e após foi em um baile de formatura na Costa da Serrinha, 
que estava muito divertido com animação da banda do Leandro, Balanço e Vaneira ou Embalo 
da Vaneira. Agradeceu o secretário de obras por ter cedido uma máquina para fazer um aterro 
na capela São Miguel, onde também a pedido da diretora da escola Dom Pedro II, foi colocada 
terra na frente da escola, onde tinha alguns valos. Falou ao secretário de obras para intensificar 
o trabalho com cascalho porque foi colocado algum material na linha da Produção e sabe que o 
cascalho, nesta época, é a melhor forma de fazer um trabalho mais rápido nas estradas, sem 
fazer barro. Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a 
fazer uso da palavra. Usou a Tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais 
colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou a Solange pelo 
aniversário e falou do seu empenho pela comunidade, por isso desejou muitos anos de vida e 
felicidade. Parabenizou a APAE e a associação da Costa da Serrinha pelos eventos que realizaram 
no final de semana. Afirmou que hoje colocou um Pedido de Informação sobre transporte 
escolar, pois cansa de reclamar nesta Casa e de ouvir reclamações na rua. Ressaltou que pais 
de alunos das escolas da Linha Dona Francisca e escola Dom Pedro II, reclamaram que o 
transporte não funcionou em alguns dias e infelizmente fica quase sem respostas sobre o 
transporte escolar, inclusive quando foi feita a última reunião aqui nesta Casa, todos sabem do 
que aconteceu, por isso está entrando com este Pedido de Informação para a prefeitura informar 
quais os dias que não teve transporte, infelizmente esta situação está ficando crítica. Falou que 
a obra na escola José Joaquim de Andrade está bem avançada, inclusive a empresa responsável 
pela obra esteve visitando o prédio para conhecer o que deve ser feito. Comentou que em alguns 
municípios não foram bem feitos os serviços, mas cabe aos vereadores fiscalizar e acompanhar 
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as obras. Comentou sobre as respostas de seus Pedidos de Informações; com relação a roçadeira 
falaram que será feita uma vistoria, fica a dúvida porque não foi feita esta vistoria antes. Afirmou 
que a máquina JCB está há mais de um ano parada; sobre os Cargos em Comissão ressaltou 
que lhe chama a atenção o número de dezesseis Cargos em Comissão e cargos com Funções 
Gratificadas, o que em administrações anteriores era bem criticado. Ressaltou que em relação 
ao funcionário Erni Mario Ferraz só veio informações sobre Função Gratificada, então pediu uma 
reiteração para saber qual o cargo dele. Com relação ao Pedido de Informação 034, foi informado 
que os avanços foram pagos ou serão pagos nos próximos meses, então pediu reiteração 
perguntando se serão pagos retroativamente os avanços não pagos. Sobre os desdobramentos 
foi informado que os diretores de escolas não receberam no mês de fevereiro, mas em relação 
aos demais funcionários não foi falado, então pediu reiteração pedindo mais informações sobre 
os demais professores, não somente os diretores. Pediu estas informações com receio dos 
funcionários entrarem na justiça e poderão ganhar a causa contra a prefeitura. Com relação ao 
pedido de cadastramento no SICONV de um recurso que seu deputado Jerônimo Goergen estaria 
gesticulando, a resposta lhe chamou a atenção dizendo que foi cadastrado um veículo, porém o 
tratado era para conseguir implementos para a associação da Linha Dona Francisca. Questionou 
porque foi cadastrado um veículo, inclusive tem mensagens pedindo para ser cadastrado 
implementos, porém foi cadastrado R$ 100.000,00 (cem mil reais) em uma camionete 4x4. Pediu 
reiteração para confirmar se foi cadastrada uma camionete porque deixar de cadastrar 
implementos para uma associação que nunca ganha um enxada da prefeitura, para cadastrar 
uma camionete para a secretaria de agricultura, é triste. Enfatizou que quer que não seja 
verdade, mas se for, as pessoas devem saber. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, 
quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, 
projetos de lei e diárias: INDICAÇÃO Nº 020/18 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
estudada a possibilidade do Executivo realizar convênio com a Receita Federal para atendimento 
da receita a pessoa física e ITR no município através da Prefeitura. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
Nº 036/18 DO VEREADOR MATEUS que envie relatório dos transportes escolares, 
informando quantos dias houve falta nos transportes dos alunos nos últimos dois meses e no 
início de julho, informando quais veículos encontram-se em manutenção.  PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO Nº 037/18 DO VEREADOR MATEUS que envie relatório das avarias da 
ambulância doblo, justificando a destinação da mesma para leilão. Também informe as avarias 
da patrola Huber Warco e da Caçamba PAC.PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 038/18 DE 
TODOS OS VEREADORES que informe por qual motivo não foi realizado o serviço de reparos 
e manutenção da estrada que liga a região dos Menezes até a estrada Serra do Herval solicitada 
várias vezes através de protocolo pelos moradores José Aldoir Menezes dos Santos e Orlando 
Menezes Cezar. PROJETO DE LEI  Nº 013/18 Altera o Caput do Artigo 5º da Lei Municipal nº 
252/2016, de 15 de junho de 2016 e dá outras providências. DIÁRIA DA VEREADORA 
LUCIANE Ida ao IGAM em Porto Alegre, dia 11 de julho de 2018. Após, passou-se ao espaço 
dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP saudou a 
Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Pediu reiteração 
do cadastro no SICONV, pois há uma dúvida e quer saber se o cadastro é referente ao pedido 
que fez. Há um outro pedido de outro partido. Comentou que na semana passada foi cobrado 
por uma pessoa sobre o acesso asfáltico. Afirmou que ligou hoje para o DAER com relação a 
entrega de um ofício com alguns questionamentos que fez e ainda não obteve resultados, pois 
em Sertão Santana foi planejado o asfalto e não as pontes. Ressaltou que só marcando uma 
audiência para obter respostas do DAER, por isso deixou o pedido para agendar nova visita a 
secretaria. 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 Solange pelo 
aniversário. Parabenizou o almoço da APAE. Sobre o transporte escolar disse que é uma 
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vergonha não estar nada decidido e acredita que se for conversar, vai ser culpada as condições 
das estradas. Ressaltou que as estradas estão em situações difíceis, se chover dois ou três dias 
por semana, em vez de estar encascalhando as estradas, vai ser perdido tempo puxando 
caminhões. Falou que as vezes vê cascalho indo para alguns lugares, acham que está indo para 
as estradas, mas está indo para o terreiro de alguém. Sabe que todos precisam, inclusive pediu 
uma carga de cascalho, se houvesse tempo, não foi levado então deu um jeito, mas devem ser 
vistas as estradas, como o prefeito pediu ideia aos vereadores de fazer as estradas principais ou 
arrumar os trechos mais críticos, porém nada foi visto concluído. Disse que devem achar uma 
forma, não adianta só culpar máquinas quebradas. Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, 
Líder do PMDB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 
presentes. Parabenizou a Solange pelo aniversário. Agradeceu o secretário Alexandre e a 
coordenadora Fabia, pois precisou deles por motivos de doenças nos familiares e foi 
disponibilizado um carro para levar um pessoal ao hospital, infelizmente a pessoa veio a falecer, 
então pediu um oficio de pesar a família do Nenê. Convidou a todos para o aniversário do CTG 
que será domingo, onde também haverá eleição da nova patronagem. Usou a palavra o 
VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as 
pessoas que se faziam presentes. Comentou que é importante a busca pelo acesso asfáltico, 
uma das questões mais importantes para o município. Falou que seria importante mandar um 
oficio para deputado Pedro Westphalen, pois hoje ele não faz mais parte da secretaria de obras, 
hoje o secretário é o Rogerio Salazar, mas como foi tratado com o Pedro, acha importante buscar 
apoio dele. Parabenizou a Solange pelo aniversário. Usou a palavra o VEREADOR NÉRCIO, 
Líder do PTB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 
presentes. Parabenizou a APAE pelo evento realizado sábado, pediu desculpas por não participar. 
Parabenizou a Solange pelo aniversário. Agradeceu os convites para o jantar do escola Dom 
Pedro II, para o aniversário do CTG e para o baile da terceira idade. Comentou que a questão 
do asfalto é complicada, entregou junto com o vereador Mateus, os relatórios na mão do 
secretário, mas a notícia dada pelo vereador Diogo lhe deixou desanimado, pois o Rogerio lhe 
tratou muito mal dentro daquele setor, foi a pessoa mais desqualificada que viu no setor público 
para atender as pessoas, não quer que o secretário seja o mesmo Rogerio de quem está falando. 
Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, saudou novamente quem não se fazia 
presente na abertura da Sessão. Parabenizou a Solange pelo aniversário. Parabenizou o evento 
da APAE. Comentou que vai tentar estar presente no evento do CTG. Relatou que hoje se inicia 
o período de recesso e o retorno será dia seis de agosto. Nada mais havendo a tratar determinou 
encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia seis de 
agosto de 2018, na mesma hora e local. 
 

Sala de Sessões, 16 de julho de 2018. 
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