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Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no 
Plenário da Casa Legislativa, realizou-se a trigésima 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 029/18, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada 
e aprovada por unanimidade. Após passou à leitura das correspondências RECEBIDAS DA 
PREFEITURA: Of. 076/18 da Secretaria de Assistência Social convidando para formatura de 
curso de corte e costura. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À 
PREFEITURA: Of. n° 035/18 encaminhando proposições aprovadas na Sessão Ordinária de 10 
de setembro de 2018; Of. 019/18 informando a aprovação do Projeto de Lei 018/18. 
EXPEDIDAS A TERCEIROS: Edital de convocação para Audiência Pública. 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. Agradeceu a presença da vice-prefeita 
e de sua esposa. Agradeceu o Garigan pelo convite para participar da entrega dos troféus no 
campeonato, onde não pôde estar presente, mas ficou sabendo que estava muito bonito o 
campeonato. Parabenizou o time do Grêmio que mais uma vez conseguiu uma vitória. 
Parabenizou os aniversariantes da semana, especialmente sua sobrinha. Em COMUNICAÇÕES, 
os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. O VEREADOR 
ILO abriu mão da palavra. Usou a tribuna o VEREADOR NÉRCIO, saudou o Presidente, demais 
colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou o secretário do desporto 
pelo campeonato realizado por ele neste final de semana, quem participou pôde ver o evento 
que aconteceu, com um número grande de pessoas, mas mesmo assim conseguiram coordenar 
tudo sem nenhuma discussão. Parabenizou a todos que participaram do Grenal, que o Grêmio 
conseguiu sair vencedor. Afirmou que é defensor do trabalho do Garigan no município, pois ele 
é uma pessoa que desenvolve o esporte dentro do município. Comentou que nesta noite foi 
chamado para fazer um socorro de um cidadão que alegou ter sido atropelado por um carro e o 
motorista fugiu, então trouxe ele no posto de saúde, onde foi muito bem atendido, tanto pelas 
enfermeiras quanto pelo médico, porém ficou preocupado e deixou um alerta ao Executivo 
porque o paciente teve de ser removido por suspeita de traumatismo craniano, mas o motorista 
da ambulância teria afirmado que todas as duas ambulâncias estavam sem combustível; Tentou 
saber melhor sobre o assunto, não foi citado nenhum nome, mas as servidoras do posto de 
saúde reclamaram que essa é uma situação que acontece, por isso se preocupou bastante 
porque o prefeito Elomar sempre cobrou muito sobre isso e esta situação trata de vidas, duas 
ambulâncias sem abastecimento porque um motorista chegou, avisou o responsável pelo 
abastecimento e o responsável disse que não seria preciso abastecer porque certamente não 
aconteceria remoção durante a noite. Enfatizou que isso é uma falha muito grande, por isso 
deixa sua queixa e quer falar com o prefeito sobre esta situação, a qual não quer ver mais 
acontecer. Comentou que o paciente não estava correndo risco de vida, mas pode a qualquer 
momento uma pessoa perder a vida por causa de uma situação parecida, quem está no comando 
deve ser responsável. Pediu aos funcionários do posto de saúde que se acontecer uma situação 
semelhante novamente que lhe comunique, pois irá atrás do responsável. Reclamou do 
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transporte escolar, a linha que passa em sua casa, uma linha da prefeitura, está horrível e o 
prefeito sempre cobrou; já está no segundo ano de mandato e até hoje não alinhou o transporte 
escolar; ao invés de progredir, o município está regredindo em todas as áreas. Ressaltou que há 
uns quinze dias que um dia vai um ônibus, outro dia vai um carro, as crianças empilhadas dentro 
de um carro, como já vieram fazer queixas a ele, inclusive tem pessoas falando até em fazer 
denúncias no Ministério Público e se alguém precisar dele não pode se recusar de ir junto. Pediu 
ao prefeito para que se reúna com os secretários para ver o que está acontecendo e tome uma 
atitude a este respeito. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, 
votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições e projetos de decreto legislativo: 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 060/18 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
com urgência colocação de uma lixeira na localidade Arroio Grande, próximo as residências de 
Gilberto Holtz e Rafael Carpinski, na esquina que dá acesso a estrada do falecido Felipe Cebola, 
onde substituirá uma lixeira que se deteriorou com o tempo. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 
061/18 DOS VEREADORES MATEUS e TIAGO que seja providenciado reforma dos 
equipamentos de ginastica na praça central, também solicita que seja estudada a mudança do 
local destes para junto da academia da saúde em frente a UBS Solon Tavares. DECRETO 
LEGISLATIVO N° 06/2018 decreta ponto facultativo na data que indica e dá outras 
providências. 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. Parabenizou o secretário do esporte pela execução da final do 
campeonato de futebol de salão. Ressaltou que em todos os dias de jogos tinha um bom 
atendimento, bebidas geladas e tudo dentro do esperado, sem nenhum problema. Comentou 
que quem não pôde participar, pôde assistir pelas redes sociais, uma novidade aqui no município, 
a primeira vez que foi usado os meios tecnológicos para abrilhantar. Comentou sobre o Grenal, 
uma brincadeira que ganhando ou perdendo foi bom para quem participou. Relatou  que há 
alguns dias aconteceu uma situação bastante parecida com a que o vereador Nercio contou, 
trouxe no posto de saúde duas pessoas que sofreram queimaduras, onde já tinha uma pessoa 
com braço quebrado e outra enfartando, porém as pessoas que trouxe eram as mais graves com 
queimaduras de segundo e terceiro graus, não tinha transporte para atender os casos de mais 
urgência, fora umas trinta pessoas que estavam esperando para serem atendidas, então pegou 
seu carro e levou as duas pessoas com queimaduras ao Pronto Socorro em Porto Alegre. As 
demais pessoas não sabe se foram levadas, mas como foi informado não tinha nenhuma 
ambulância disponível, as que não estavam viajando estavam quebradas, por isso se preocupou 
bastante e até conversou com o prefeito e com a responsável pelo transporte e teve a resposta 
que foi uma situação atípica. Falou que deve sempre se prevenir, como o caso da pessoa que 
estava tendo um infarto, ela poderia perder a vida, por isso deveria ter um carro reserva, a 
saúde é prioridade, as demais situações podem esperar um pouco, mesmo sendo desagradável. 
O VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, abriu mão da palavra. Usou a palavra o VEREADOR 
MATEUS, Líder do PP saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se 
faziam presentes. Parabenizou o Garigan pela organização do torneio de futsal, ficou muito 
surpreso com a quantidade de pessoas presentes e a animação da torcida, o pessoal abraçou os 
times, tanto os masculinos quanto os femininos. Relatou que na semana passada recebeu 
bastante críticas sobre o transporte escolar, sobre situações que colocam em risco os alunos e 
isso não pode acontecer de jeito nenhum, então pede ao Executivo para prestar atenção porque 
é bem complicada esta situação. Afirmou que toma por surpresa o caso que aconteceu no posto 
de saúde nesta noite, de não ter combustível nos carros. Comentou que no ano passado foram 
compradas duas Spins, mas infelizmente dois carros da secretaria de saúde foram retirados, um 
foi o Polo que foi para a secretaria de obras e por último um Fiesta placa IQI 7065 que poderia 
estar sendo usado para remoção de baixo risco ou em algum serviço administrativo, pois muitas 



 

 ATA 030/18  3 
 

 

vezes falta carro no serviço administrativo da secretaria de saúde. Comentou sobre a van Master 
que faz aproximadamente um ano que está parada e ainda não foi consertada. Concluiu que não 
está sendo dada a prioridade que se precisa aos veículos da secretaria de saúde. 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 Garigan pelo evento de futsal. Parabenizou 
a Dalvana pelo aniversário, desejou saúde e felicidade. Parabenizou o Eleno e a equipe pelo 
trabalho realizado na Câmara. Comentou sobre paradas de ônibus e lixeiras, muitas vezes a 
secretaria de obras se não tiver alguma máquina, talvez o prefeito poderia iniciar alguma coisa, 
acha que paradas e lixeiras não são caras para fazer, pode passar o mandato de quatro anos e 
nada vai ser feito neste sentido. Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do PMDB, 
saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
Parabenizou a Dalvana pelo aniversário, ela que está na Câmara por mérito, porque é uma 
grande profissional. Parabenizou o campeonato que se realizou no ginásio, não pôde estar 
presente porque estava no CTG a convite do Patrão, fazendo uma entrega de faixa para prendas. 
Agradeceu a presença dos deputados Alceu Moreira e Edson Brum que estiveram na cidade no 
sábado e como líder do PMDB não pode deixar de comentar que o Alceu Moreira é um grande 
parceiro em Brasília, está sempre defendendo e mandando emendas quando pode, assim como 
o Edson Brum e o Lody. Ressaltou que o Cristófoli também passou pela cidade, por isso 
agradeceu a visita de todos, são companheiros que sempre estão olhando para o município, 
independentemente de trabalhar para eles ou não, deve lembrar que são grandes deputados. 
Comentou que não pode acontecer de faltar ambulâncias, mas em meio a notícias não tão boas, 
existe uma boa notícia, de que quarta-feira tem uma licitação de uma ambulância e de um micro-
ônibus para a secretaria de saúde, deseja que desta vez saia certo a licitação, pois são dois 
carros que fazem bastante falta na secretaria. Ressaltou que um carro da secretaria de obras 
também foi para a secretaria de saúde, foi trocado pelo Polo porquê de acordo com os motoristas 
o Polo não tinha ar condicionado. Sabe que faz falta mais veículos para a secretaria de saúde, 
mas não podem deixar a secretaria de obras sem carros. Neste espaço, usou a palavra a 
PRESIDENTE LUCIANE, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da 
Sessão. Desejou um feliz aniversário à Dalvana e que seja muito feliz na vida profissional e 
pessoal. Parabenizou o secretario Garigan e também a Franci pelo campeonato de futsal, ficou 
admirada com a quantidade de pessoas presentes e a integração de outros municípios. 
Parabenizou os Gremistas pela vitória do jogo no campeonato. Parabenizou as mulheres pela 
participação no campeonato, o que engrandeceu ainda mais o evento. Convidou a todos para 
participar da Sessão Solene no CTG, hoje às dezessete horas e trinta minutos. Nada mais 
havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima 
Sessão Ordinária, dia vinte e quatro de setembro de 2018, na mesma hora e local. 
 

Sala de Sessões, 17 de setembro de 2018. 
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