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Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário da 
Casa Legislativa, realizou-se a vigésima nona 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 028/18, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada 
e aprovada por unanimidade. Após passou à leitura das correspondências RECEBIDAS DA 
PREFEITURA: Of. 185/18 encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa 
Legislativa. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Convite do CTG Laçadores e Trovadores de Barão 
do Triunfo para a Semana Farroupilha; Convite para a final do campeonato de Futsal, no Ginásio 
de esportes. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 034/18 encaminhando proposições 
aprovadas na Sessão Ordinária de 03 de setembro de 2018; Of. 016/18 informando a aprovação 
do Projeto de Lei 014/18; Of. 017/18 informando a aprovação do Projeto de Lei 016/18; Of. 
018/18 informando a aprovação do Projeto de Lei 017/18. 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. Parabenizou a 
secretaria de esportes pela semifinal do campeonato de futsal, onde o clube Cruzeiro esteve 
disputando até o terceiro e quarto lugar, então parabenizou os jogadores e os responsáveis pelo 
time. Ressaltou que fica feliz por a torcida da cidade ter abraçado a time. Parabenizou o time 
sub dezessete que ganhou o torneio em Sertão Santana. Afirmou que quer reiterar o Pedido de 
Informação que fez, a respeito do concurso, pois foi questionado por uma pessoa hoje; pediu 
que a prefeitura tivesse bastante agilidade com a resposta porque mexe como bastante gente 
interessada. Comentou sobre a roçadeira, sabe que a manutenção não é por conta do secretário 
de obras, mas deixa sua cobrança para o Executivo ter mais agilidade na manutenção desta 
máquina e que seja designado logo um funcionário para operá-la, pois há dois meses foi dito 
que assim que consertassem a máquina JCB, a roçadeira seria revisada, porém agora veio uma 
resposta dizendo que ainda não foi feita a manutenção. Pediu que seja feito o que for necessário 
com a maior rapidez possível. Comentou que veio uma resposta sobre limpeza de boca de lobo 
e enfatizou que tem uma boca de lobo próxima ao mercado Preço Bom que quando chove inunda 
a rua, então pediu atenção, principalmente em frente a Lotérica. Em COMUNICAÇÕES, 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 Itamar e a Meri pela festa da filha deles. Agradeceu as 
pessoas que participaram do torneio beneficente no Álvaro, onde tinha nove times e bastantes 
pessoas presentes, inclusive colocou um time para dar apoio. Deixou pesares e comentou que 
está incrível, o município está perdendo pessoas que nunca tinham chegado nem em vinte por 
cento do que está acontecendo neste ano. Parabenizou os funcionários da secretaria de obras 
que, apesar de não terem horas-extras, houve um dia que eram quase seis horas da tarde e eles 
ainda estavam perto de sua casa; devido ao acumulo de trabalho, eles estão dando apoio e se 
Deus quiser, em breve a prefeitura vai estar melhor de recursos e poderá abrir novamente 
algumas horas-extras, porque quem ajuda merece ser ajudado. Parabenizou a administração 
porque andando pelo interior não vê nem dois por cento das lâmpadas públicas que não estejam 
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funcionando, já viu o contrário acontecer, noventa por cento não funcionando, por isso deve 
criticar quando não acontecem as coisas boas, mas quando acontecem deve elogiar. Usou a 
Tribuna o VEREADOR TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 
que se faziam presentes. Parabenizou o secretário Jovani Garigan pelo campeonato que está se 
realizando, agradeceu o convite, já participou do amistoso na sexta-feira e convida para a final 
no próximo sábado. Aproveitou a presença do secretário de obras e comentou que não costuma 
colocar pedidos de estradas, sabe que com as chuvas as estradas se deterioram bastante, mas 
deixa o lembrete que a estrada onde mora, estrada Mato da Justa, está bem precária assim 
como várias outras, por isso pede que o secretário faça um empenho com a sua equipe para 
recuperar o mais rápido possível os estragos que a chuva fez. Comentou que é importante a 
prevenção colocando cascalho sempre que possível, acha que este é o melhor caminho. Solicitou 
à presidente, uma visita à CEEE de Camaquã, pois os moradores da estrada da Produção estão 
reclamando do brejo em baixo da rede, desde o fim da linha até as proximidades de Jones 
Govoni. Os Moradores ligam para a companhia e não são atendidos, por isso pensou em ir lá 
juntamente com mais alguns vereadores para solicitar uma limpeza debaixo da rede e se possível 
alguma melhora porque esta rede tem mais de trinta anos. Ressaltou que foi um pedido especial 
do Airton, filho da Isalina, mas tem vários outros moradores reclamando. Em seguida, passou-
se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as 
seguintes proposições, emendas e projetos de lei: INDICAÇÃO Nº 022/18 DE TODOS OS 
VEREADORES indica que o Executivo Municipal crie uma linha de transporte que contemple a 
localidade Arroio dos cachorros e que após a criação realize o processo de concessão da mesma. 
JUSTIFICATIVA: Os moradores da localidade Arroio dos cachorros carecem de transporte para 
se deslocarem até o centro do município e por esse motivo solicitam conforme abaixo assinado 
em anexo que seja criado uma linha de transporte que passe por essa localidade, pois hoje 
somente existe transporte através de taxi o qual se torna muito caro para os moradores. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 055/18 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja 
providenciado reconstrução de um bueiro na localidade Passo Grande, na estrada que passa pela 
chacra do Senhor Ivo Garcia, passando pelas residências de Leonel Mariano e Odilon, onde dá 
acesso a casa do Senhor Moso. Justificativa:  Devido a enchente o bueiro caiu deixando os 
moradores dessa localidade sem acesso de veículos. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 056/18 
DA VEREADORA LUCIANE que seja providenciado patrolamento e encascalhamento na 
estrada da localidade Água Fria, bem nas demais estradas vicinais. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 
Nº 057/18 DO VEREADOR ILO que seja providenciado patrolamento e com melhorias na 
estrada que sai da ponte do Leozé passando pelas residências de Paulo Lanzarini, André 
Lombardi até a residência de Dida Lombardi. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 058/18 DO 
VEREADOR ILO que seja providenciado patrolamento da estrada da produção passando pelas 
residências de Belo Domingo até a residência de Leozé retornando, passando pela residência de 
João do niquito até a residência de Flávio. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 059/18 DO 
VEREADOR DIOGO que seja providenciado patrolamento da estrada que passa no campo do 
Armim, estrada dos Bunilhas e Boca do campo. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 047/18 DO 
VEREADOR MATEUS que informe se existe algum funcionário municipal proibido de conduzir 
veículos oficiais, se sim informe quais e os motivos. EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/18 
AO PROJETO DE LEI 018/18. PROJETO DE LEI Nº 018/18 Autoriza o Poder Executivo a 
ceder, sob forma de cessão de uso, a título gratuito, um (1) distribuidor de calcário à Associação 
Nossa Senhora Aparecida o implemento agrícola descrito, e dá outras providências. Após, 
passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR NÉRCIO, 
Líder do PTB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 
presentes. Parabenizou o secretário de desporto pelo sucesso do campeonato de futsal. 
Comentou sobre um Pedido de Informação que colocou junto com o vereador Diogo, Inclusive 
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foi informado que tem gravações de sua fala em partes do município, mas o que diz não é 
escondido de ninguém, porém de sua parte não vai aceitar a resposta da forma que veio, pois 
pediu resposta sobre a forma que o trator e a retroescavadeira vieram para o município, se foi 
através de emenda parlamentar que informassem o deputado, ou se foi com cedência. Ressaltou 
que foi respondido que foi repassado para o município através de um termo de cessão de uso 
até o ano de dois mil e vinte, em parte já sabia disso, mas na rua andam dizendo que é uma 
emenda parlamentar, inclusive houve placa com nome do deputado que cedeu a emenda ao 
município. Enfatizou que já se sabe que não foi uma emenda, mas uma cedência, porém está 
reiterando o Pedido de Informação porque pediu o plano de trabalho e o termo das partes que 
fizeram o compromisso. Deixou o convite que o vereador Mauricinho fez, para uma reunião dia 
dezoito, um debate na Ulbra com os candidatos a Governador. Ressaltou que seria de extrema 
importância alguém desta Casa participar para levar as demandas, em especial a demanda por 
acesso asfáltico, entre outros projetos. Concluiu que se a presidente permitir, será de extrema 
importância a participação. Em seguida a presidente acertou que segunda-feira será discutido 
sobre quem vai ir neste debate. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP saudou 
a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Afirmou que 
acha muito válida a participação desta Casa no debate com os candidatos, acha que os 
candidatos já devem saber as demandas do município porque apesar de demandas existirem em 
todo o Estado, acha certo já ter uma oficialização das demandas.  Comentou que no Sergio 
Pagini, próximo ao Ronaldo Seco, tem um atolador bem complicado, então deixa o pedido ao 
secretário de obras dar atenção à esta estrada, também nas ruas do centro, próximo à residência 
do senhor Sadi. Em seguida o vereador Nercio explicou que falou candidatos a deputado, mas o 
correto é candidato a Governador, por isso é de extrema importância esta Casa participar. 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 beneficente ontem no 
Álvaro. Comentou sobre a cobrança de cascalho nas estradas e questionou se estão legalizadas 
as cascalheiras ou os vereadores estão apenas pedindo e o secretário não pode fazer nada, acha 
que se não foi dado jeito, deve ter urgência. Deixou um pedido ao secretário de obras sobre a 
situação na localidade da Invernada dos Abreus, próximo à residência do senhor Olídio, em uma 
ponte onde tem uma pedra que foi arrancada e não foi retirada da estrada, inclusive quebrou 
algumas peças de seu caminhão e do outro lado da ponte tem um atolador onde até carros tem 
dificuldade de passar. Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do PMDB, saudou a 
Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Agradeceu o 
secretário pelo convite para participar de um jogo amistoso com o pessoal de Mariana Pimentel. 
Desejou a todos os cavalarianos e todo o pessoal de apoio, que vão até a cidade de Butiá amanhã 
buscar a centelha da Chama Crioula para o CTG, uma boa viagem e que Nossa Senhora 
Aparecida e o Patrão do Céu ilumine a caminhada até o retorno ao município, na quinta-feira, 
onde no CTG haverá um almoço, para o qual convida a todos para participar. Comentou sobre 
o Projeto de Lei sobre diárias do Executivo e também do Legislativo, tem certeza que irá a 
votação para igualar todos os servidores e todo o pessoal do Executivo. Convidou a todos para 
a final do campeonato de futsal e parabenizou o secretário Garigan pelo empenho. Comentou 
que vem cobrando muito do secretário de obras, mas de uma semana para cá viu que está sendo 
colocado cascalho nas estradas, uma cobrança de todos os vereadores, sabe que tem bastante 
entradas com problemas, porém foi combinado com o prefeito para dar prioridade às estradas 
grandes e tem bastante estrada grande com acesso caborteiro. 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 para marcar uma reunião na SEDUC sobre o projeto de 
curso técnico em agricultura que foi encaminhado pelo colégio José Joaquim de Andrade e está 
em análise este curso que é de extrema importância para a educação no município porque 
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falando em agricultura fala em bastante coisas dos princípios de nosso município que é muito 
relacionado à agricultura, onde muitos jovens que querem se aperfeiçoar devem ir para longe e 
este curso terá a mesma validade de um curso do ETA ou outro curso, então vale a pena 
pressionar o máximo possível. Pediu à presidente, em relação à linha de ônibus, é importante 
alguma iniciativa privada poder fazer nem que seja semanal ou uma vez a cada quinze dias esta 
linha pelos Morrinhos, mas em relação à linha que a empresa ACV fazia por Arroio Grande antes 
do problema da ponte, quer que a presidente marque uma data para uma reunião, inclusive os 
vereadores de Mariana Pimentel tem interesse nesta pauta. Ressaltou que esta linha é um 
interesse da comunidade porque muita gente dependia desta linha para ir à Mariana Pimentel e 
à Porto Alegre, então acha que os vereadores devem tentar um diálogo com a empresa, pelo 
menos para dar um explicação para a comunidade. Deixou uma saudação para o secretário de 
desporto pelo campeonato de futsal. A presidente concedeu a palavra novamente ao 
VEREADOR NERCIO, que falou que acabou esquecendo de agradecer o secretário de obras 
pelo trabalho que foi feito na região, não colocou Pedido de Providências, mas pediu na Tribuna 
e o serviço foi feito, uma drenagem próximo a residência de Luiz Carlos e Ormírio. Comentou 
que sobre cascalho, tem um Pedido de Informação porque critica e não sabe a situação do 
secretário, mas nesta semana começou a ver cascalho nas estradas, então deixa os 
agradecimentos ao secretário. Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, saudou 
novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. Falou que não pôde estar 
presente mais uma vez no campeonato de futsal, mas ainda tem a final. Agradeceu a presença 
nesta Sessão do secretário Alvicio e disse a ele que os pedidos que os vereadores fazem não são 
como critica mas é porque o pessoal pede e os vereadores são porta-vozes do povo, no entanto 
sabe do trabalho e do esforço do secretário. Comentou sobre a marcação de reunião na SEDUC, 
a qual achou muito importante quando a escola veio a esta Casa explicar sobre o curso. Sobre 
a reunião na CEEE pedida pelo vereador Tiago, disse que vai marcar, inclusive o pessoal reclama 
muito de quando tem falta de energia, talvez seja por causa de falta de desmatar embaixo da 
rede. A reunião pedida pelo vereador Diogo na ACV também pode combinar com os vereadores 
de Mariana Pimentel e fazer a reunião, e a reunião comentada pelo vereador Nercio vai conversar 
segunda-feira para combinar quem vai. Lembrou da Sessão Solene no CTG, segunda-feira às 
dezenove horas e trinta minutos. Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente 
Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia dezessete de setembro de 
2018, na mesma hora e local. 
 

Sala de Sessões, 10 de setembro de 2018. 
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