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Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário da 
Casa Legislativa, realizou-se a vigésima oitava 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 027/18, 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° 033/18 encaminhando proposições aprovadas na Sessão 
Ordinária de 27 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 NÉRCIO, saudou o Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Falou que apesar de hoje ser um dia chuvoso, 
a Casa está cheia, o que é uma honra. Parabenizou a igreja pelo baile de escolha da rainha da 
festa da uva. Comentou que após o desfile, foi questionado por várias candidatas, um pouco 
desiludidas com algumas situações. Comentou que não sabe dos critérios para escolha das 
representantes, sugeriu aos demais vereadores fazerem uma reunião com o padre para discutir 
este assunto porque a festa é uma tradição de Barão do Triunfo e não desvalorizando outras 
candidatas, existem candidatas de outros municípios participando neste município, por isso não 
tira a razão das cinco meninas que lhe procuraram, que estavam desiludidas por terem sido 
elegidas candidatas de outros municípios. Ressaltou que como vereador nunca tinha parado para 
pensar, mas por ser uma festa tradicional do município e tendo garotas competentes para 
representar o município, por isso acha que deveria ser feita uma reunião com o padre para rever 
esta situação. Enfatizou que a festa da uva é uma festa da igreja Católica, é defensor de todas 
as igrejas de todas as religiões, mas pelo que sabe, as candidatas que venceram, sem 
desqualificar elas, nem desta religião elas são, embora não afirme isso com certeza. Acha que é 
justo fazer uma reunião para que na próxima escolha tenham representantes eleitas da nossa 
região, para não correr risco das meninas do município não quererem participar mais da escolha. 
Parabenizou o servidor Norberto pela passagem do aniversário, desejando saúde, felicidade e 
que siga sendo o profissional que tem sido. Agradeceu a presença do deputado Marcelo, que 
concorre a deputado federal, do vice-prefeito de Venâncio Aires, Celso Kramer, que concorre a 
deputado estadual. Ressaltou que o deputado Marcelo, como sempre, já é da Casa e sempre 
que pode faz uma visita. Pediu desculpas por não poder participar da festa na Data dos Amadores 
porque tem família e ontem recebeu a visita de sua neta. Usou a Tribuna o VEREADOR 
MANOEL RENATO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se 
faziam presentes. Agradeceu a presença de todos e afirmou que é bom ver a Câmara cheia. 
Comentou que concorda com o vereador Nercio, não sabe o forma que são feitas as inscrições 
para a escolha das representantes da festa da uva, mas acha que deveriam participar mais 
meninas do município, não deveriam serem abertas as inscrições para meninas de fora do 
município porque provavelmente as meninas daqui não vão querer participar futuramente. 
Afirmou que ouviu reclamações sobre este assunto, não só deste desfile, mas de outros 
anteriores, então deve ver o que pode fazer, saber quais as formas de inscrição e porque são 
abertas as inscrições para meninas de fora do município. Devem valorizar mais as meninas deste 
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município porque a festa da uva representa o município de Barão do Triunfo. Parabenizou o 
doutor Norberto pelo aniversário, ele é uma pessoa que os vereadores têm orgulho de ter como 
assessor, inclusive o Executivo tinha interesse no seu trabalho. Agradeceu a presença do 
deputado Marcelo, uma pessoa com quem deve se agarrar para conseguir algum dia, uma 
ligação asfáltica, ele que esteve no município juntamente com o candidato a deputado estadual 
Celso. Parabenizou o baile, onde não esteve presente, mas alguém de sua família esteve 
participando. Parabenizou a todas as meninas que participaram do desfile, dando uma força para 
o município, pediu para não desistirem e voltarem a desfilar no próximo ano. Agradeceu o 
pessoal da saúde pelo bom atendimento que sua mãe teve, inclusive um pessoal de fora do 
município estava sendo atendido e estavam contentes com o atendimento. Deixou seus votos 
de pesar aos familiares de Josefa Guedes. Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente 
inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a Tribuna o VEREADOR DIOGO, 
saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
Parabenizou a festa que aconteceu na comunidade da Data dos Amadores. Parabenizou a todas 
as participantes do desfile, assim como as soberanas que foram eleitas. Pediu para a presidente, 
se possível, marcar uma reunião com os vereadores, inclusive se os vereadores puderem pedir 
apoio aos seus deputados, e a secretaria de educação estadual porque tempos atrás a escola 
José Joaquim de Andrade procurou os vereadores buscando uma parceria para implementar um 
curso técnico em agricultura em parceria com órgãos importantes do município, associações, 
secretaria da agricultura, sindicato dos trabalhadores rurais e Emater que estavam envolvidos 
neste projeto. Ressaltou que estas propostas, muitas vezes ficam paradas e cabe aos vereadores 
pressionar e correr atrás para que aconteça esta proposta o mais rápido possível. Enfatizou que 
no município, noventa por cento das pessoas dependem da agricultura e como qualquer outra 
profissão, deve tentar se especializar. Comentou que várias atividades podem ser incentivadas 
no município, então deixa o pedido para a presidente marcar a reunião, pois considera de 
extrema importância. Ressaltou que já obtiveram vitórias em outros casos, como a reforma da 
escola José Joaquim de Andrade, que houve uma pressão grande por parte dos vereadores. 
Agradeceu a presença do deputado Marcelo Moraes e do candidato Celso Kramer. Em seguida, 
passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade 
as seguintes proposições, emendas, projetos de lei e diária: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 
054/18DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que seja providenciado colocação de uma 
lixeira próximo a residência do Senhor Hélio carrapicho. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 
045/18 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que informe o valor gasto com o desfile cívico 
do ano passado, com cópias dos empenhos. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 046/18 DOS 
VEREADORES MATEUS, TIAGO E LUCIANE que informe por qual motivo um ônibus do 
município encontra-se a mais de vinte dias abandonado próximo a residência do Senhor Leozé 
Custódio. EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/18 AO PROJETO DE LEI 014/18, PROJETO 
DE LEI Nº 014/18 Dispõe sobre o regime de concessão de diárias aos servidores e demais 
colaboradores no âmbito do Poder Executivo do Município de Barão do Triunfo e dá outras 
providências. PROJETO DE LEI Nº 016/18 Autoriza o Município de Barão do Triunfo à 
realização de Convênios de Cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul e com o Ente 
Regulador Delegado a Agergs - Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados 
do Rio Grande do Sul a celebração de Contrato de Programa com a Corsan e dá outras 
providências. EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/18 AO PROJETO DE LEI 017/18, 
PROJETO DE LEI Nº 017/18 Reestrutura a composição do Conselho municipal de saúde 
prevista no artigo 4º da Lei Municipal nº 177/2014 e dá outras providências. Em seguida o 
vereador Nercio pediu vistas aos PROJETO DE LEI 018/18. Foi discutida, votada e aprovada 
por unanimidade a DIÁRIA DA VEREADORA LUCIANE ida ao Corpo de bombeiros de Guaíba, 
dia 30 de agosto de 2018. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a 
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palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP saudou a Presidente, demais colegas Vereadores 
e as pessoas que se faziam presentes. Agradeceu a presença do deputado Marcelo Moraes e do 
vice-prefeito de Venâncio Aires Celso Kramer aos quais deseja sorte. Parabenizou o doutor 
Norberto pelo aniversário. Falou que acha importante uma reunião com a secretaria de 
educação, também será válida para aprofundar mais sobre a obra na escola José Joaquim de 
Andrade, é uma preocupação para que esta obra comece e termine de forma mais rápida e 
eficiente possível. Ressaltou que o que lhe causa preocupação é que foi orçada a obra em quase 
meio milhão de reais enquanto a empresa ganhadora ganhou a licitação por R$ 290.000,00 
(duzentos e noventa mil reais) e isso independe do Governo se vai dar certo ou não, por isso 
deve estar atento porque as vezes as empreiteiras quebram e não entregam a obra e, não dá 
para tirar o telhado do colégio e trancar a obra. 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 doutor Norberto pelo aniversário. Agradeceu o Danio pela dedicação e 
atenção, pois no ano passado procurou a Nádia por uma situação de um vizinho que necessita 
de um medicamento caro, a prefeitura ajuda ele, mas este medicamento não saiu ainda em uma 
licitação, então o secretario correu e conseguiu emprestado este medicamento. Parabenizou a 
organização da festa na Data dos Amadores. Agradeceu a presença do deputado Marcelo 
Moraes. Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do PMDB, saudou a Presidente, 
demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou o doutor Norberto 
pelo aniversário. Agradeceu pela presença, o deputado Marcelo Moraes; desejou êxito a ele. 
Desejou boa caminhada ao candidato a deputado estadual que está junto com o deputado 
Marcelo. Agradeceu a todos pela presença, acha importante a presença das pessoas da 
comunidade para ver se os vereadores estão se empenhando. Comentou que vê muito nas redes 
sociais, principalmente a oposição da administração, a questão de diárias, mas espera que com 
a mudança na lei das diárias também possa ver nas redes sociais destaques de que os vereadores 
estão preocupados com o município e estão fazendo cortes; não era um corte tão grande que a 
administração queria, mas os vereadores optaram por isso. Usou a palavra o VEREADOR 
DIOGO, Líder do PSDB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se 
faziam presentes. Felicitou o doutor Norberto pelo aniversário. Convidou a todos para a semifinal 
do campeonato de futsal municipal que devido à chuva, a rodada foi adiada para o próximo 
sábado. Reforçou sua cobrança de cascalho nas estradas porque está difícil de chegar, sair e se 
locomover nas estradas do município, inclusive o município está ficando famoso pelo barro nas 
estradas. Ressaltou que algumas estradas foram patroladas, mas não foi colocado cascalho, isso 
deve ser uma prioridade na secretaria de obras e há o problema de cascalheiras não regulares; 
está esperando um Pedido de Informação, mas novamente se mostra preocupado com esta 
questão. Comentou que esta semana é uma semana importante, semana da pátria, uma semana 
para pensar e analisar a questão do país, neste ano eleitoral. Usou a palavra o VEREADOR 
NÉRCIO, Líder do PTB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se 
faziam presentes. Deixou um pedido ao secretário de obras acerca de um acúmulo de lixo que 
se encontra na frente do prédio da Girlaine, inclusive está na área de passeio; é um acúmulo 
grande e não cabe ao caminhão do lixo recolher aquele lixo, até por não estar empacotado. 
Parabenizou o Garigan por ter de adiar a semifinal do campeonato. Desejou ao deputado Marcelo 
e ao candidato a deputado Celso Kramer, que consigam ser eleitos. Ressaltou que caso o 
deputado Marcelo não consiga se eleger, quem tem a perder são os munícipes deste município 
porque ele olhou para nosso município. Sobre o pedido de vista, justificou que estava na correria, 
não tinha conhecimento do patrimônio do município, mas sabe que não está prejudicando o 
pessoal da associação. Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, saudou 
novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. Parabenizou o assessor Jurídico 
Norberto pelo aniversário. Pediu desculpas por não estar presente na festa na Data dos 
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Amadores. Parabenizou as vencedoras no desfile, rainha, primeira e segunda princesa, assim 
como as demais participantes. Comentou que as estradas estão em uma condição difícil que 
acaba afetando até as escolas, por isso devem fazer o melhor para que não aconteça de ter de 
cancelar as aulas por causa das estradas. Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a 
presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia dez de setembro de 
2018, na mesma hora e local. 
 

Sala de Sessões, 03 de setembro de 2018. 
 

 
LUCIANE TEIFKE PACHECO          RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 
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