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Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário 
da Casa Legislativa, realizou-se a vigésima sétima 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 026/18, 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 escolha das soberanas. 
EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 032/18 encaminhando proposições aprovadas na Sessão 
Ordinária de 20 de agosto de 2018. 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. Deixou seus pesares aos familiares de dona 
Dione, ficou até impressionado com a quantidade de pessoas que foram se despedir dela, viu 
que foi uma pessoa que ficou bem quista, com boas lembranças de seu tempo de professora, 
primeira-dama e secretária. Solicitou um oficio de pesar a família de dona Nena que faleceu na 
semana passada. Parabenizou as comunidades que fizeram eventos no final de semana, o baile 
na capela Santa Terezinha e o evento no ginásio. Relatou que ficou bem chateado quando viu 
no jornal Regional que neste ano não haverá desfile cívico no município, inclusive ontem estava 
em Sertão Santana e viu pessoas na expectativa no desfile de lá e perguntando sobre o desfile 
daqui e infelizmente não haverá desfile. Comentou que queria ter entrado com um Pedido de 
Informação sobre os custos que se alega ter neste desfile porque lhe parece que não pode ter 
tanto custo para realizar um desfile, tanto que as escolas se mobilizam para realizar um evento 
assim, é uma pena que o município não está incentivando estas atividades. Questionou se não 
haveria outros lugares para cortar recursos. Ressaltou que é uma pena porque vê bastante 
cobrança por parte da população na questão da área cultural onde infelizmente não tem mais a 
banda, não tem mais a capoeira e se não investir nos jovens, vão investir no quê? Acha que tem 
que investir porque oitenta por cento de uma empresa é a parte humana e vê que isso também 
é no município, o grande motor do município é as pessoas, é a agricultura e o comércio e 
infelizmente não está sendo olhado para esta área, mas espera que esta visão mude. Em 
COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da 
palavra. Usou a Tribuna o VEREADOR ILO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e 
as pessoas que se faziam presentes. Comentou sobre a grande perda, da senhora Dione, deixou 
seus sentimentos aos familiares pela perda desta pessoa que deixou seu marco no município, 
foi uma das primeiras-damas que fez sua parte trabalhando como voluntária sempre muito bem. 
Deixou seu repúdio pelo que o secretário de educação expôs no jornal, que não vai ter mais o 
desfile de sete de setembro, é lamentável isso acontecer, isso deixa a desejar, inclusive vários 
esportes que existiam, agora não existem mais como a banda e as apresentações de capoeira; 
aos poucos estão acabando com os esportes que tinham. Destacou que sempre pensa em 
melhorar para as crianças e a notícia que não haverá mais desfile lhe entristece muito. 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, o Jair e sua mãe 
que completou seus oitenta e dois anos. Parabenizou o pessoal do baile na capela Santa 
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Terezinha, onde esteve presente. Deixou seus pesares a família de dona Dione e Luiz Raul, 
pessoas que trabalharam no município, ajudaram a construir o município. Parabenizou o Garigan 
por mais uma rodada do campeonato, não esteve presente mas na última rodada vai fazer um 
esforço para estar presente. Desejou uma bom final de campeonato a todos que estão 
participando. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e 
aprovadas por unanimidade as seguintes proposições e diária: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 
052/18 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado colocação de lixeira na localidade 
Cerro dos Abreu na esquina da casa do Senhor João de Deus, próximo ao antigo Bar do Názio. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 053/18 DO VEREADOR MATEUS que seja providenciado 
limpeza e desentupimento das bocas de lobo do centro do município, principalmente as 
localizadas em frente ao mercado Preço Bom.  PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 042/18 DO 
VEREADOR NERCIO que informe se existe alguma cascalheira licenciada, se sim, informe qual 
e se não tiver informe se já está sendo feito algum projeto de licenciamento de alguma 
cascalheira. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 043/18 DOS VEREADORES NERCIO E DIOGO 
que informe a forma que a retroescavadeira e o trator vieram para o município, se foi através 
de cedência ou emenda, caso tenha sido por emenda informe de qual Deputado, informando se 
foi destinado para alguma localidade, enviando o plano de trabalho dos mesmos. PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO Nº 044/18 DO VEREADOR DIOGO que informe se está sendo tomado 
alguma iniciativa para a volta da banda municipal, se está sendo elaborado algum projeto para 
a retomada da mesma e se há algum prazo para a retomada das atividades e apresentações da 
banda municipal. DIÁRIA DOS VEREADORES LUCIANE, MATEUS E RODRIGO Ida a 
Secretaria dos Transportes, em Porto Alegre, dia 23 de agosto. 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 seu irmão pelo aniversário. Parabenizou o Garigan pelo campeonato, apesar de não 
ter comparecido. Deixou seus sentimentos a família da Dione, que foi uma professora excelente, 
primeira-dama que sempre batalhou pelo município e para ele e seus irmãos que ficaram órfãos 
de pai e mãe, ela foi uma segunda mãe e o senhor Luiz Raul apoiou um de seus irmãos dando 
serviço. Comentou sobre a retroescavadeira, sendo uma emenda ou uma cedência, até o ano 
de dois mil e vinte que isso se resolva ou as vezes não sabe o que está acontecendo; Se o 
combinado deste deputado com o prefeito é de ir para a associação da Invernada dos Abreus 
ou iria para outro município, se espera que isso se resolva ou pode ter um jogo político, quem 
sabe depois das eleições isso vai ser encaminhado ou resolvido, só não pode o município ficar 
sem máquina ou ficar três, quatro, cinco meses ou um ano criando poeira sem ninguém resolver 
nada. Espera que se dê um jeito. Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do PMDB, 
saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Deixou 
claro que não é contra diárias, mas acha que quando se está preocupado, deve se mostrar 
dentro de casa. Como o secretário de educação disse no jornal, quando não pode dar um 
brinquedo para uma criança por falta de dinheiro, é difícil e é a mesma coisa, se a crise está tão 
grande, então deveria olhar e copiar um pouquinho dos vereadores que estão economizando o 
máximo possível que podem por causa da crise, então não é contra diárias, mas quando a pessoa 
usa uma coisa sem fundamentos, infelizmente vai ter que "dar a cara para bater". Falou que 
talvez tenha que fazer uma reunião com o prefeito novamente, sobre a ida à Brasília, onde 
tinham várias questões da secretaria de educação pendentes; será que foram solucionadas? Se 
não foram solucionadas, estão todas trancadas na secretaria de educação, por isso não se 
consegue nada para a secretaria, quando os vereadores ir à Brasília no ano que vem, talvez não 
possa trazer nada para a área da educação porque está trancada, acha que deveria tomar 
alguma iniciativa logo nesta questão. Comentou que dona Dione foi uma companheira do 
partido, uma grande professora, uma grande primeira-dama, assumiu pastas, coisas que acha 
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que nenhuma outra assumiu alguma pasta. Comentou sobre o número de pessoas que 
compareceram dando uma última despedida. Em nome do PMDB disse que foi uma grande 
perda, ela era uma grande companheira, nas campanhas ela queria fazer visitas nas casas; foi 
uma pessoa que gostava do município. Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, 
saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Reforçou 
o Pedido de Informação do vereador Mateus, sobre desdobramento dos professores, pois alguns 
professores continuam ainda sem receber seus desdobramentos do mês de fevereiro, então que 
o prefeito possa encaminhar esta resposta o mais breve possível, dizendo se vai pagar ou não 
vai pagar porque muitas pessoas estão contando com esse dinheiro e outras estão 
semanalmente buscando a solução que não está acontecendo. Falou que se o prefeito não puder 
pagar, então apresente os motivos, não pague e libere as pessoas que estão esperando. Sobre 
a reunião sobre asfalto, ficou chateado por não poder participar devido a compromissos, mas 
não lhe surpreende a desculpa que é dada corriqueiramente, há quase sete anos que é vereador 
nesta Casa e desde a primeira reunião sobre acesso asfáltico, são praticamente as mesmas 
desculpas, só muda a pessoa que dá a desculpa. Se pergunta se é tão difícil rescindir um contrato 
ou será que depois de rescindir o contrato eles deverão pensar em outra desculpa, então acha 
que deveria repensar, nesta época de eleição buscar através do voto, pessoas que olhem para 
os municípios pequenos, pois o que mais atrasa os municípios pequenos é a questão de acesso. 
Relatou que conhece municípios que há alguns anos não tinha nada, como o caso de Maratá, 
onde foi concluído o asfalto há três ou quatro anos, era como aqui, tinha asfalto até o município 
ao lado, hoje o prefeito está fazendo campanha para as pessoas construírem prédios para poder 
ter lugares para as pessoas que estão trabalhando nas industrias, que vieram trabalhar no 
município, é como quando veio a empresa Elecnor para Barão do Triunfo, quando os aluguéis 
subiram muito. Ressaltou que deve tentar eleger pessoas que se comprometam com o asfalto 
porque não acredita que não tenha dinheiro para fazer asfalto pois tem muito dinheiro mal 
empregado em tantas coisas e o asfalto é feito uma vez só e fica para muitas gerações. Usou a 
palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou a Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Falou que não poderia deixar de participar do 
oficio de pesar e deixar seus pesares a família de dona Dione por esta perda que o município 
teve. Deixou seus pesares também a família do senhor Sadi pela perda de dona Nena. 
Parabenizou o secretário de desporto pelo campeonato. Parabenizou a Liriel pelo aniversário. 
Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP saudou a Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Ressaltou que o asfalto de Sertão Santana 
custou R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) e a reforma dos elevadores do centro 
administrativo custou R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), então a conversa de que não 
tem o dinheiro, as vezes fica meio duvidosa, não é uma crítica ao atual Governo, mas isso é uma 
coisa que vem de anos e anos; o Governo deve colocar como prioridade, atender os municípios. 
Com relação a retroescavadeira, afirmou que foi falado que foi uma emenda de bancada, não 
uma emenda parlamentar individual, pois existem as emendas parlamentares individuais, que  
cada deputado destina R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para os municípios de sua 
escolha e emendas de bancada, que neste ano o deputado Giovani Cherini é o coordenador, 
organiza entre todos os deputados para onde mandar o recurso, neste ano foi destinado para a 
secretaria estadual de desenvolvimento rural que comprou as máquinas e foi feito um acordo 
em que cada deputado poderia destinar uma máquina para um município, inclusive seu deputado 
destinou uma máquina para General Câmara. Acha bom que foi feito o Pedido de Informação, é 
válido e vai ver se o Executivo vai ter a responsabilidade de responder como exatamente 
aconteceu, pois a origem foi de uma emenda. Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE 
LUCIANE, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. Parabenizou 
a diretoria da APAE pelo chá que foi realizado no sábado. Parabenizou o secretário de desporto 
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pelo campeonato, no qual estava presente por causa de compromissos. Deixou seus sentimentos 
a família da Dione, uma pessoa que conhecia há tempos, uma companheira de campanha muito 
boa, trabalhou com ela e vai fazer uma falta imensa porque o jeito que ela era, gostava de 
ajudar as pessoas e até na hora da morte, ela contribuiu para muita gente que precisava de 
doação de órgãos. Ressaltou que o município vai sentir muita falta dela e deseja que Deus 
conforte os corações das pessoas da família, pois sua sabedoria vai fazer falta. Comentou sobre 
a visita ao secretário de transportes do Estado, disse que até é desanimador porque muitas 
vezes teve a mesma desculpa, mas deve continuar lutando. Nada mais havendo a tratar 
determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, 
dia três de setembro de 2018, na mesma hora e local. 
 

Sala de Sessões, 27 de agosto de 2018. 
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