
 

 
 

 
ATA 024/18 

 
 
Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário da 
Casa Legislativa, realizou-se a vigésima quarta 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 023/18, 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: Convite para jantar do Dia dos Pais 
da escola D. Pedro II. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Não houve. EXPEDIDAS A TERCEIROS: 
Não houve. No período do GRANDE EXPEDIENTE, não houve vereador inscrito. Em 
COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da 
palavra. Usou a tribuna o VEREADOR NÉRCIO, saudou o Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Comentou que apesar de estar em um local 
improvisado, não poderia deixar de usar seu espaço para agradecer as pessoas que lhe ajudaram 
a ter sucesso nesta Casa para não ter nenhum aponte no Tribunal de Contas durante seu 
mandato na presidência desta Casa, onde foram aprovadas suas contas e isso aconteceu devido 
a equipe desta Casa, em especial ao Norberto, em quem confia, a Solange que considera a mãe 
desta Casa, a Dalvana e o Jocinei, pois pode se orgulhar desta equipe, e também a Ionice. 
Agradeceu o convite da diretora da escola Dom Pedro II para participar de um almoço em 
homenagem ao Dias dos Pais. Parabenizou a Solange pelo aniversário. Usou a Tribuna o 
VEREADOR MANOEL RENATO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 
que se faziam presentes. Parabenizou os aniversariantes da semana passada, Eva, Rafael e 
Carina. Deixou seus pesares as famílias de Antenor do Cerro dos Cabritos, Antenor da Zona dos 
Menezes, Manoel e os familiares de dona Coralina.  Relatou que nunca viu morrer tanta gente 
como neste ano, está sendo apavorante isso. Agradeceu o convite para o jantar do dia dos pais, 
existem pessoas que tentam buscar recursos, pois desta forma pode ter melhoria na educação. 
Parabenizou o Garigan por mais uma rodada do campeonato, uma conquista e melhoria que tem 
no município. Agradeceu a presença do ex-vereador Álvaro nesta Sessão. 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 021/18 DO VEREADOR 
MATEUS indica que o Executivo Municipal proceda a contratação de empresa para a elaboração 
de levantamento de insalubridade para os cargos de psicóloga, agentes comunitários de saúde 
e demais cargos que solicitarem. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 046/18 DO VEREADOR 
ALEX SANDRO que seja providenciado encascalhamento no local onde o ônibus faz a manobra 
perto da residência do Senhor Nelson Goulart na localidade de morrinhos. PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIA Nº 047/18 DO VEREADOR MANOEL RENATO que seja providenciado 
reforma de uma ponte na localidade da Água Fria. PROJETO DE LEI Nº 011/18 Estende a 
concessão do vale-alimentação aos membros integrantes do Conselho Tutelar do município de 
Barão do Triunfo e dá outras providência. DIÁRIA DA VEREADORA LUCIANE Ida a Receita 
Federal do Brasil, dia 25 de julho de 2018. 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. Parabenizou a 
Solange pelo aniversário. Agradeceu o convite para o jantar do Dia dos Pais da escola Dom Pedro 
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II. Parabenizou o secretário pelo serviço feito, apesar dos problemas com máquinas, na 
localidade da Água Fria, as condições das estradas estavam precárias. Afirmou que traz aqui as 
reclamações das pessoas, tem lugares com dificuldade de tráfego, mas devagar vai chegar lá. 
Desejou um feliz Dia dos Pais aos colegas e a todos os munícipes, embora todos os dias sejam 
dia dos pais. Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do PMDB, saudou a Presidente, 
demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Comentou sobre o Projeto de 
Lei que concede vale alimentação aos conselheiros tutelares, acha que não era bem o que 
queriam até porque o vale alimentação será pago somente nos dias de trabalho, então vai ser 
pouco, mas é uma ajuda. Comentou sobre a estrada da Linha Nova que está quase sem 
condições de trafego, os moradores que moram próximos a igreja Betel, principalmente o 
Renatão, disse que nem carro chega mais na sua casa, então é preocupante, acredita que o 
secretário já está olhando para esta situação; devem ser tomadas providências logo nesta 
estrada e em uma entrada onde tem alguns moradores. Desejou um Feliz Dia dos Pais a todos 
os pais e também as mães que foram pais e mães ao mesmo tempo. Usou a palavra o 
VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as 
pessoas que se faziam presentes. Comentou que está voltando do recesso, em um plenário 
improvisado, mas o importante é seguir os trabalhos e a melhoria nas instalações, trazendo um 
conforto e segurança maior a população. Desejou feliz aniversário a funcionária Solange. Saudou 
especialmente a todos os organizadores da festa na comunidade Sagrado Coração de Jesus no 
Arroio Grande. Afirmou que na próxima semana vai colocar dois Pedidos de Informações nesta 
Casa, sobre o patrimônio público, uma bomba d'água que nesta semana aconteceu um acidente, 
do qual não sabe de que forma isso aconteceu. Também sobre o para-brisa do trator Mahindra, 
que por estar sem o para-brisa, alguns agricultores não foram atendidos, por isso deve 
acompanhar o que está acontecendo. Deixou um abraço a todos os pais do município. Deixou 
um abraço ao ex-vereador Álvaro. Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, 
saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. Comentou que o plenário 
está em reforma e até foi pega de surpresa porque tinha mais estragos do que esperava, ainda 
bem que tudo foi revisado para não acontecer uma coisa pior, pois as tesouras estavam bastante 
danificadas; a obra pode demorar um pouco mais, mas o importante é que fique bem feito e de 
acordo com a legalidade. Parabenizou o pessoal do Arroio Grande pela festa que aconteceu no 
dia de ontem. Parabenizou os pais pelo Dia dos Pais, a primeira vez que passou sem seu pai, 
ficou um pouco perdida, mas a vida segue. Nada mais havendo a tratar determinou encerrada 
a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia treze de agosto de 
2018, na mesma hora e local. 
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