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Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário da 
Casa Legislativa, realizou-se a vigésima sexta 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 025/18, 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 festa de aniversário 
da escola Egídio Vieira da Silva. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 030/18 encaminhando 
proposições aprovadas na Sessão Ordinária de 13 de agosto de 2018; Of. LEG n° 015/18 
informando aprovação Projeto de Lei n° 015/18. 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 MATEUS, saudou o Presidente, demais 
colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Afirmou que está trazendo um Pedido 
de Informação sobre a roçadeira, um assunto bem debatido nesta Casa, mas como o último 
Pedido de Providência feito por ele, foi dito que após o retorno da máquina JCB iria ser feita uma 
inspeção e seria escolhido um operador para esta máquina, porém até agora a máquina está 
parada e em detrimento a isso se vê as estradas ainda mais fechadas. Ressaltou que foi muito 
batido no tempo dos ex-prefeitos Odone e Rui, inclusive o Adilson sabe desta necessidade. 
Comentou que por sorte acontece poucos acidentes pelo risco que tem as estradas, então quer 
pedir informação se já foi feita alguma revisão na máquina, acredita que seja fácil fazer uma 
revisão e depois a escolha do operador é uma decisão do Executivo. Ressaltou que é uma forma 
de novamente pressionar o Executivo para que coloque esta máquina para trabalhar. Usou a 
Tribuna o VEREADOR ILO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 
se faziam presentes. Comentou sobre o falecimento da senhora Idace, pediu um oficio de pesar 
aos familiares. Comentou sobre a secretaria de obras; hoje foi à Porto Alegre de ônibus e nas 
duas linhas que usou, teve problemas por causa do barro; de manhã tinha uma caminhão com 
dificuldade de subir uma lomba. Na volta ouviu reclamação do motorista sobre quatro pontos 
que quando chove, há dificuldades de trânsito, dois trechos no Gramal, outro próximo à capela 
Nossa Senhora Aparecida e o outro trecho não tem lembrança. Ressaltou que se não querem 
colocar cascalho nas estradas, então não tirem o que foi colocado em anos atrás, acha isso certo, 
então deixa sua indignação junto com a dos motoristas e demais pessoas. Comentou que tem 
sofrido muita crítica em relação à roçadeira, como trabalha com caminhão, enfrenta dificuldade 
e lhe comove ver os caminhões raspando nos galhos. Deixou sua indignação, não culpando o 
secretário, mas o prefeito, porque na época que o prefeito Elomar era vereador, era o maior 
crítico, tirava fotos e mandava para a Câmara, o secretário Adilson pagava o pato. Ressaltou que 
o maior crítico era o prefeito, sobre várias coisas que acontecem hoje. Ressaltou que as pessoas 
reclamam de que a prefeitura tem quatro caçambas e não encascalham as estradas. Afirmou 
que a melhor caçamba que a prefeitura tem está estragada, mas pediu ao prefeito e ao secretário 
de obras para que coloquem cascalho, pelo menos nas lombas, pois infelizmente foi trancado o 
trânsito por causa da chuva, isso não poderia acontecer, mas aconteceu. Usou a Tribuna o 
VEREADOR MANOEL RENATO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 
que se faziam presentes. Agradeceu ao vereador Ilo por pedir um oficio de pesar à família de 
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Idace. Deixou seus sentimentos a todos os familiares. Parabenizou o pessoal do baile de 
formatura na capela da Linha Nova. Comentou sobre aulas de fandango no CTG e convidou a 
todos para participar. Agradeceu aos vereadores que participaram de um reunião com a Brigada 
Militar, quase não pode participar destas reuniões. Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores 
previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra.  Usou a Tribuna o VEREADOR 
TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
Falou sobre um Pedido de Providências sobre as lixeiras, pois viu uma no Cerro dos Abreus 
transbordando. Ressaltou que este assunto que estava sendo bem atendido, não sabe como 
estão as demais lixeiras, mas esta do Cerro dos Abreus está transbordando, por isso quer que o 
secretário tome algumas providências neste sentido. Parabenizou o campeonato de futsal com 
a organização do Garigan. Parabenizou toda a equipe de arbitragem e os times que estão 
participando.Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e 
aprovadas por unanimidade as seguintes proposições: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 
050/18 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado o recolhimento do lixo nas lixeiras 
existentes no interior do município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 051/18 DO VEREADOR 
MATEUS que seja providenciado construção de uma boca de lobo na entrada da APAE, também 
que seja realizado instalação da boca de lobo pré moldada na rua 7 de setembro, abaixo da casa 
da Senhora Maria da Conceição. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 041/18 DO VEREADOR 
MATEUS com relação a resposta da Indicação nº 014/18 que informe se já foi realizado vistoria 
na roçadeira e a determinação de um servidor para opera-la. 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. Falou que vê 
uma cobrança muito grande dos funcionários com as máquinas que não estão de acordo com o 
trabalho, como o vereador Ilo falou, fez parte do grupo que verificou as máquinas e como foi 
dito, as máquinas estão mais degradadas do que estavam. Relatou que viu as máquinas que 
foram leiloadas em Sertão Santana e a máquina mais velha, uma retroescavadeira simples, saiu 
por R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) no leilão; em Barão do Triunfo a melhor máquina 
não vale este preço. Enfatizou que até para o leilão foi trocado óleo do motor e filtros, apenas 
não mexeram no óleo hidráulico, as máquinas foram revisadas. Afirmou que não existe nenhuma 
máquina no pátio da prefeitura iguais as máquinas que foram leiloadas em Sertão Santana. 
Afirmou que para trocar um óleo de motor das máquinas da prefeitura é uma briga, deve passar 
por um e este não manda para oficina A ou B porque um tem um defeito, outro tem outro defeito 
e ai mandam trabalhar do jeito que está. Falou que a retroescavadeira Randon vai para a oficina, 
como foi a JCB porque ferro com ferro não vai funcionar nunca. Falou que devem dar condições 
dos funcionários trabalharem. Afirmou que tem recebido muita reclamação sobre o trator que 
foi para a associação da Invernada dos Abreus, por causa do valor da hora que está mais cara 
do que particular, mais cara do que uma hora de retroescavadeira particular; o trator foi colocado 
lá, mas para ser acessível para a população contratar, então os vereadores vão ter que rever os 
próximos projetos de lei sobre cedência de máquinas para as associações. Comentou sobre o 
projeto de lei sobre diárias, acha que devem mexer, mas mexer com todos, as diárias dos 
funcionários devem ser iguais a do prefeito, vice-prefeito, secretários e procurador. Afirmou que 
propôs uma emenda ao projeto e deixa a disposição de todos vereadores para participar desta 
emenda. Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou a Presidente, demais 
colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Comentou que se cair uma roda ou 
ponteira de um trator ou retroescavadeira, isso não lhe preocupa muito porque estas máquinas 
foram feitas para andar em baixa velocidade, mas cair uma roda de um carro da secretaria de 
saúde, em um domingo de manhã, indo levar gente para Porto Alegre, como aconteceu, caiu 
uma roda da Spin, por sorte não teve grandes percas, porém se estivesse no asfalto, qual a 
tragédia que poderia acontecer? Afirmou que a situação é pior do que imagina. Falou que o 
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vereador Ilo esqueceu de falar da estrada da Linha Nova, que hoje estava intransitável e não 
era devido a buracos, a estrada estava bem patrolada, mas não tinha cascalho. Ressaltou que 
não culpa de forma alguma o secretário porque comentou com ele sobre o assunto e ele 
respondeu que se não estiver vencida, tem uma cascalheira dentro do município. Enfatizou que 
pode acontecer como em Mariana Pimentel, onde vieram prender máquinas e secretário porque 
atualmente não pode retirar cascalho de qualquer lugar, acha que não é um processo muito 
difícil de fazer, mas já tem dois anos de administração e ainda não tem nenhuma cascalheira 
legalizada. Ressaltou que muitas vezes critica com razão, mas deve analisar um pouco mais 
fundo, acha que o secretário não está errado, é a mesma questão das máquinas, querem que 
os funcionários trabalhem, mas não dão condições; quando dão máquinas adequadas, se algum 
funcionário trabalha de forma errada, as vezes tem mais benefícios que os funcionários que 
trabalham certo, por isso devem colocar a mão na consciência e analisar estes pequenos detalhes 
que muitas vezes fazem a grande diferença dentro de uma administração municipal. Usou a 
palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou a Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Deixou seus pesares a familiares da senhora 
Idacê. Agradeceu o convite do vigésimo oitavo batalhão de polícia para participar do trigésimo 
aniversário do Comando. Parabenizou o sargento Pacheco que foi homenageado com uma 
medalha de honraria pelos serviços prestados tanto no batalhão como na comunidade, para os 
baronenses é um orgulho ter uma pessoa com esta capacidade. Agradeceu o Coronel por noticiar 
hoje que a nossa Brigada Militar vai ser agraciada com um fuzil, que logo estará aí, acha isso de 
grande importância nos municípios de interior. Deixou seu agradecimento ao coronel Padilha por 
estar olhando por nós. Comentou que hoje está presente o Adair, mas está meio desacorçoado 
em colocar Pedidos de Providências, está à disposição da comunidade para ir direto às secretarias 
cobrar do setor responsável e protocolar as datas, acha que é uma forma de ter mais força para 
que aconteça o serviço no município. Ressaltou que todos sabem de sua briga sobre cascalhos, 
não teve tempo para colocar um Pedido de Informação sobre as cascalheiras, mas na próxima 
semana estará colocando este pedido e também um Pedido de Informação a respeito dos bens 
que vieram para o município, a retroescavadeira que uns dizem que é emenda e outros dizem 
que é cedida, pediu para ver o plano de trabalho e ainda não foi mostrado; vai pedir a informação 
porque todo munícipe viu a máquina em frente a prefeitura com um cartaz bem grande escrito 
"emenda cedida por deputado Fulano de Tal" e se foi emenda parlamentar, então quer ver o 
plano de trabalho. Enfatizou que tem uma política muito grande em cima desta máquina. Usou 
a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP saudou a Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou a escola da Linha Francisca pelo 
evento realizado no clube, para angariar fundos, esta escola tem se destacado com eventos e 
melhorias. Comentou que a psicóloga Miriam lhe informou que a partir do próximo mês haverá 
um médico atendendo particularmente no sindicato, um médico especialista em saúde mental. 
Comentou sobre a estrada Capitão Garcia, que vai até a divisa do município, não culpa também 
o secretário, inclusive nas vezes que falou com ele, ele teve bastante diálogo, mas sempre se 
queixa de máquinas. Ressaltou que quando cria ânimo porque a máquina JCB vai funcionar, um 
colega diz que a máquina Randon vai para o "cepo". Pediu para ter atenção a estrada Capitão 
Garcia porque é uma estrada que liga ao município vizinho e está terrível, inclusive a família do 
senhor Bielavski colocou alguns cacos de tijolos para amenizar a situação. Falou que lhe chama 
a atenção alguns carros da prefeitura no final de semana, com exceção dos carros da secretaria 
de saúde, existem carros da secretaria administrativa passando com secretários dentro do carro, 
acha que o Executivo deve ter mais atenção para economizar este gasto, inclusive isso foi muito 
criticado nesta Casa em gestões anteriores. Afirmou que critica e como vereador cobra o motivo 
deste carro estar rodando no final de semana. Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE 
LUCIANE, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. Parabenizou 
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os funcionários da Casa pelo painel que facilita a realização da Sessão. Relatou que juntamente 
com o vereador Nercio, a vice-prefeita, o Paulo e o secretário de desporto Jovane foi na 
solenidade comemorativa ao trigésimo aniversário do vigésimo oitavo batalhão de polícia militar, 
onde o sargento Pacheco foi agraciado com uma medalha honrosa. Deixou seus sentimentos a 
família da senhora Idacê. Parabenizou o pessoal da comunidade Trindade pelo baile e formatura 
de fandango. Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando 
a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e sete de agosto de 2018, na mesma hora e 
local. 
 

Sala de Sessões, 20 de agosto de 2018. 
 

 
LUCIANE TEIFKE PACHECO          RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 

Presidente                                                1°Secretário 
 

 


