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Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário da 
Casa Legislativa, realizou-se a vigésima quinta 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 024/18, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada 
e aprovada por unanimidade. Após passou à leitura das correspondências RECEBIDAS DA 
PREFEITURA: Of. n° 170/18 encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta 
Casa Legislativa. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Of. CIRC n° 04/18 do Tribunal de Contas do 
Estado, Convite para jantar do Dia dos Pais da escola Antônio Guedes Brandão. EXPEDIDAS À 
PREFEITURA: Of. n° 030/18 encaminhando proposições aprovadas na Sessão Ordinária de 06 
de agosto de 2018; Of. LEG n° 014/18 informando aprovação Projeto de Lei n° 011/18. 
EXPEDIDAS A TERCEIROS: Não houve. No período do GRANDE EXPEDIENTE, 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 radio pela festa que fizeram sábado, acredita 
que a radio está beneficiando o povo do município. Parabenizou o vereador Ilo pelo aniversário. 
Agradeceu o secretário e o Executivo pela reforma de uma ponte, não era muita coisa. 
Parabenizou o pessoal da escola Marechal que promoveu uma janta do Dia dos Pais, bem 
organizada e tinha bastante gente e ótima comida. Parabenizou a todos pais pelo Dia dos Pais, 
desejando que todos sempre tenha seus filhos ao lado. 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 presidente pela coragem para tocar a obra de reforma da Câmara, tem 
seu total apoio. Parabenizou o vereador Ilo pelo aniversário. Parabenizou os eventos do final de 
semana, fica feliz pelas escolas que estão correndo atrás de seus objetivos, assim como a 
associação do Cerro dos Abreus. Falou de sua preocupação com duas estradas; um na localidade 
do Gramal, inclusive no final do mês de maio comentou que o pessoal estava cobrando, 
antigamente era bastante criticada a situação das estradas e atualmente não está tenho atenção 
como foi prometido, então pede ao Executivo atenção especial ao trecho. Outro ponto é na Linha 
Alfredo Silveira, no Odelei Pelegrino, onde está criando um "borrachudo" perigoso na lomba, 
acha que com poucos minutos de serviço se resolve o problema, quando ver o secretário de 
obras vai passar diretamente a ele este problema. Afirmou que infelizmente várias vezes tem 
batido na questão das respostas, é vereador de primeiro mandato, sabe que em outras gestões 
as respostas também deixavam a desejar, mas está tomando quase como uma implicância, vai 
ter que reiterar o Pedido de Informação, no qual cobrou a situação do transporte escolar, por 
dois motivos: primeiro porque a resposta diz que não existe nenhum veículo em manutenção, 
porém existe sim um veículo em manutenção, por este motivo reitera; também porque pediu 
informação sobre quantos dias houve falta de transporte nos últimos dois meses, porém foi 
respondido que as faltas foram nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol e em razão 
do falecimento do ex-prefeito Rui Spott; não foi pedido quais dias não teve aulas, isso sabe bem, 
quer saber os dias que não houve transporte, mesmo tendo aula. Relatou sua insatisfação com 
a resposta, a falta de atenção e as vezes, falta de respeito que o Executivo tem com esta Casa. 
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Falou que existem pedidos que deve reiterar por motivos mais chatos que este, mas vai continuar 
reiterando estas faltas de atenção que o Executivo tem com os vereadores. Usou a Tribuna o 
VEREADOR ILO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 
presentes, em especial sua esposa afirmando que pode chamá-la de rainha porque tem somente 
uma esposa, podendo, por este motivo chamá-la assim. Agradeceu a todas as felicitações que 
recebeu pelo seu aniversário. Parabenizou a todos os pais pelo Dia dos Pais. Parabenizou os 
organizadores da janta em prol da rádio do município. Deixou um lembrete ao secretário de 
obras e ao prefeito, pois acha que tem como tomar providências, não só culpar a chuva, inclusive 
ele e o vereador Sandro, entre outros que são caminhoneiros, nunca pararam em todos os dias 
que choveu, concorda que a chuva atrapalha, mas nem tanto assim porque se cair um caminhão 
tem as máquinas como recurso, ao contrário dos caminhoneiros que andam sem contar quem 
pode puxar; se pararem porque tem barro nas estradas, quem vai pagar é o povo e o povo não 
merece pagar tanto assim. Vê o município sucateado de máquinas, antes da posse fez uma visita 
ao secretário de obras para ver as máquinas, as quais eram ruins, mas agora são piores ainda, 
hoje dizem que tem mecânicos, mas nunca viu uma rampa na secretaria de obras, nunca viu 
uma pessoa adequada, pensou que haveria uma rampa, uma mesa adequada e um mecânico. 
Admitiu que tem coisas sendo feitas, mas as oficinas estão cheias de carros do município. 
Comentou que foram trocadas ideias sobre o gasto com manutenção de veículos, mas questiona 
que economia foi feita. Os vereadores foram usados, pois não aconteceu nada, ficou pior. Falou 
que dá para sentir saudade de gestões anteriores. Afirmou que é da situação do povo, não da 
situação do prefeito, o município está precário de tudo, principalmente de estradas, a única 
secretaria que não dá para dizer que diminuiu foi a secretaria de saúde, mas as secretarias de 
obras e de educação lhe envergonha. Relatou que próximo a sua casa, antes do recesso, 
estourou um pneu dianteiro de um ônibus escolar e não tinha estepe, nem chave de rodas e 
macaco. Questionou se foi feita vistoria neste ônibus, se não é obrigação ter estepe e chave de 
rodas. Acha que o motorista tem obrigação de trocar pneu, mas como não tinha estepe nem 
chave de rodas e macaco, não pode culpar ele, deve culpar o secretário e o gestor, pois isso é 
uma falta de vergonha. Afirmou que é de desanimar, as coisas podem ficar piores. Afirmou que 
está magoado por enxergar as coisas e não poder falar, mas deve opinar e falar a verdade, cada 
um deve fazer a sua parte. Afirmou que é a favor do povo, se tiver que defender o prefeito, 
defende somente pelas coisas boas. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram 
discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, emendas e projetos 
de lei: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 048/18 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que 
seja providenciado a colocação de uma parada de ônibus em frente ao posto de saúde para 
abrigar os usuários que embarcam e desembarcam neste local. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 
Nº 049/18 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado patrolamento, encascalhamento 
e manutenção da estrada Linha Brandão, Faxinal entrando no Lodi e saindo na ponte de ferro, 
entrando também na estrada chamada Linha morena, passando pela propriedade do Senhor 
Vilmar Bedum, realizando manutenção de um atolador abaixo da casa do Senhor Salvador, 
concluindo a manutenção até a estrada da Data. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 039/18 DO 
VEREADOR MATEUS que informe se houve algum andamento no processo referente ao 
concurso 01/2016, tanto no PAE quanto perante a justiça, encaminhando cópias da 
documentação. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 040/18 DOS VEREADORES DIOGO E 
RODRIGO que informe por qual motivo o tanque de esterco encontra-se parado no pátio da 
prefeitura apresentando aparentes sinais de avarias, informando se já existe um laudo por conta 
da empresa que vendeu este equipamento sugerindo o motivo de tal avaria, informe também 
qual o setor e quem é o responsável pela manutenção e funcionamento deste equipamento. 
EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEI N° 015/18. PROJETO DE LEI Nº 015/18 
Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$16.400,00 (dezesseis mil e 
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quatrocentos reais), no orçamento vigente, e dá outras providências, com EMENDA 
SUBSTITUTIVA. 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. Saudou a todos os pais pelo Dia dos Pais. Parabenizou a festa 
da radio, na qual não pôde estar presente. Agradeceu a diretora Luciane e demais pessoas da 
escola Liberato Salzano Vieira da Cunha que organizaram um jantar na última sexta-feira no 
CTG. Deixou um abraço pelo aniversario ao vereador Ilo. Usou a palavra o VEREADOR 
NÉRCIO, Líder do PTB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se 
faziam presentes. Parabenizou o vereador Ilo pelo aniversário. Parabenizou os pais pelo Dia dos 
Pais, em especial ao seu filho, seu pai e todos os pais que estão presentes. Parabenizou a diretora 
da escola Dom Pedro II pelo jantar de Dia dos Pais e também a Aline da escola Marechal. Falou 
que as vezes tem vontade de desabafar, mas não é bem entendido em relação às estradas. 
Parabenizou o secretário pelos reparos nas estradas principais, sempre cobrou melhorias nas 
saídas do município, isso ele está atendendo, porém está pecando nas situações de "olho de 
boi" ou "borrachudo", pois onde isso acontece não dá passagem, então estes reparos devem ser 
feitos. Relatou que na semana passada cobrou algumas melhorias pedidas pelos munícipes e 
espera que sejam feitas. Afirmou que está trabalhando de forma diferente, pois está adquirindo 
mais conhecimento de política, infelizmente de seu modo de pensar, Pedido de Providência as 
vezes estorva de sair o serviço. Relatou que disse aos munícipes que é parceiro para pedir 
estradas para o secretário ou o Executivo, marcando uma data. Acrescentou que Pedido de 
Providências, as vezes entra política no meio e acaba estorvando. Falou que cobra cascalho, os 
áudios das Sessões comprovam, houve um ano seco e cobrava pois sabia que podia acontecer 
um inverno chuvoso; quando o prefeito assumiu, acha que as cascalheiras estavam com as 
licenças vencidas e ele disse que um dos primeiros projetos seria liberar as cascalheiras, inclusive 
que na próxima semana quer colocar um Pedido de informação se já estão liberadas as 
cascalheiras porque sempre cobrou isso. Comentou sobre o Projeto de Lei 015, afirmou que é 
uma troca de verba do projeto de liberação do dinheiro da Casa, pois está sendo feito uma 
reforma nesta Casa. Parabenizou a presidente pela iniciativa de reforma que se iniciou na sua 
gestão no ano passado. Comentou que pelo projeto está sendo remanejado mais um pouco de 
verba para que sejam feitos os reparos do que aconteceu no telhado, onde conforme o projeto 
original, faltam algumas tesouras que devem ser postas, inclusive existem duas comprometidas. 
Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP saudou a Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Comentou que está no segundo ano na política 
e está aprendendo bastante coisas. Falou que as vezes vai segurando, para não criticar, mas 
várias vezes elogiou o Executivo, porém as coisas que tem que cobrar, assim faz porque é 
vereador do povo. Relatou que uma pessoa lhe reclamou do transporte escolar questionando 
porque sua filha não está sendo buscada em casa; por causa da lei que estabelece distância de 
um quilômetro para buscar alunos, porém o munícipe mudou-se para mais próximo da estrada 
geral. Pediu atenção ao Executivo porque foi aprovada por esta Casa uma lei que diz que não 
seriam buscados os alunos a partir de um quilômetro, talvez hoje esta lei teria de ser revista, 
talvez o Executivo não esteja fazendo da melhor forma possível porque pessoas com mais de 
um quilômetro não estão sendo buscadas e é um direito destas pessoas. Falou que nesta 
situação, largar um menina de treze ou quatorze anos para andar um quilômetro e meio de noite 
até chegar ao ponto de ônibus. Afirmou que vai fiscalizar e cobrar estas situações. Parabenizou 
a todos os pais pelo Dia dos Pais, ainda não tenho filhos, mas tem um grande pai. Usou a palavra 
o VEREADOR ALEX SANDRO, Líder do PDT, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores 
e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou o evento da radio e o vereador Ilo pelo 
aniversário. Parabenizou a todos pelo Dia dos Pais. Agradeceu o prefeito por ter lhe atendido na 
quinta-feira quando ficou empenhado. Ressaltou que um grande erro acontece, pois a patrola 
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andou Aproximadamente duzentos quilômetros de chão para puxar caminhão, em lugares que 
uma carga de cascalho resolveria o problema. Disse que o prefeito deveria fiscalizar e cuidar, se 
o secretário está ganhando por mês, embora não esteja nas estradas por causa de chuva, o 
telefone dele deveria estar ligado durante oito horas de trabalho. Sobre a roçadeira, ressaltou 
que já é uma bobagem falar sobre ela porque o prefeito ou mecânicos dizem que os operadores 
não querem trabalhar e a roçadeira está em estado ótimo, os funcionários dizem que o trator 
não tem freio. Falou que a estrada entre o Lody e a ponte de ferro está sendo o elo perdido, 
pois os produtores passam trabalho com a ponte que ficou sem condições, nem de motos passar, 
acha que a secretaria de obras deve achar um jeito. Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, 
Líder do PMDB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 
presentes. Parabenizou o vereador Ilo pelo aniversário. Parabenizou a nova patronagem do CTG 
que já começou os trabalhos, quinta-feira tem um curso de dança, no qual pede a todos que 
puderem participar porque é muito importante para o CTG se manter. Falou que haverá janta 
de confraternização todos os finais de aula. Parabenizou a diretora e todos os envolvidos no 
jantar da escola, que foi realizado no CTG, embora seu filho estude em uma sala cedida na 
escola José Joaquim de Andrade ainda pertence a escola Salzano Vieira da Cunha. Afirmou que 
o jantar deu lucro de quase R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), isso é importante para as 
escolas manterem as atividades, embora não ache bem o certo, a educação deveria se manter, 
mas alguns gastos são feitos sem necessidade. Comentou sobre ferramentas, culpa colocada 
nos operadores e vice-versa, diz que as pessoas devem ter conhecimento para trabalhar e o 
resultado aconteceu com o tanque, que praticamente não presta mais. Comentou que pelo que 
sabe, a roçadeira não tem mais condições de trabalho. Comentou sobre as reclamações que os 
funcionários fazem em relação as máquinas e ferramentas e mesmo assim são mandados 
continuar trabalhando, resultando em máquinas trabalhando quase sem condições. Falou que 
infelizmente há reclamações de funcionários e estes não são olhados como devem ser. 
Agradeceu o secretário Alexandre que disponibilizou um carro para levar uma pessoa para fazer 
uma perícia, mas o secretário não pode disponibilizar um motorista porque a perícia era às oito 
horas da manhã e o motorista só iria trabalhar depois das oito horas. Comentou que vê o dinheiro 
indo para muitas coisas, mas não pode pagar uma hora extra para um motorista levar uma 
pessoa, prestando um grande serviço, que é aposentar uma pessoa idosa. Falou que estão sendo 
cortadas muitas coisas dos funcionários e isso está sendo prejudicial a própria administração. 
Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, saudou novamente quem não se fazia 
presente na abertura da Sessão. Parabenizou os pais pelo Dia dos Pais. Parabenizou o vereador 
Ilo pelo aniversário. Parabenizou a radio pelo evento que realizou. Parabenizou o pessoal das 
escolas Marechal, Dom Pedro II e Liberato Salzano Vieira da Cunha pelos eventos que realizaram 
neste final de semana. Agradeceu o convite da escola Antônio Guedes Brandão para o seu 
evento. Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a 
todos para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte de agosto de 2018, na mesma hora e local. 
 

Sala de Sessões, 13 de agosto de 2018. 
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Presidente                                                1°Secretário 
 

 


