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Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no 
Plenário da Casa Legislativa, realizou-se a trigésima primeira 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 030/18, 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: Não houve. 
EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 037/18 encaminhando proposições aprovadas na Sessão 
Ordinária de 17 de setembro 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 ILO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e 
as pessoas que se faziam presentes. Comentou que ocorreram muitas perdas no município nesta 
semana, faleceu a Cecília, uma pessoa por quem tinha muito respeito. Pediu que seja enviado 
um oficio de pesar à família, em nome de todos os vereadores. Comentou que na semana 
passada, juntamente com o vereador Rodrigo esteve presente em um debate com os candidatos 
a governador do Rio Grande do Sul, onde compareceu apenas um candidato, o Jairo Jorge, que 
palestrou muito bonito, inclusive acha que foi muito fácil pois só tinha ele, os demais candidatos 
não compareceram. Ressaltou que o candidato se comprometeu, caso eleito, com Barão do 
Triunfo. Falou que se este candidato não for eleito, que quem for eleito faça alguma coisa por 
nós porque sempre que de quatro em quatro anos se elege um governador, inclusive o 
governador atual é de seu partido, não enxerga o que o município ganhou dos candidatos; se 
for falar de estradas, não ganhou nada; a escola ganhou R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais), mas a escola sendo estadual é coisa que o governador deve manter, no entanto não 
houve outros investimentos, o município foi quase esquecido. Relatou que tem uma revolta, 
inclusive discutiu bastante na Assembleia, sobre o asfalto de Sertão Santana, que foi prometido 
que dentro de um ano seria feito, porém ainda não foi feito, então deixa sua indignação ao 
candidato que é de seu partido, as pessoas não devem prometer e não cumprir. Também acha 
que o governador não conhece Barão do Triunfo, deveria pelo menos conhecer o município. 
Afirmou que não vai deixar de votar no atual governador, acha que foi muito honesto. Usou a 
Tribuna o VEREADOR MANOEL RENATO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e 
as pessoas que se faziam presentes. Comentou que novamente chega na segunda-feira com 
muitas perdas por falecimentos no município, hoje pensa que está acontecendo três vezes mais, 
até vai tentar fazer um levantamento para ver, mas acredita em três vezes mais do que outros 
anos. Deixou seus pesares a todos os familiares: da Cecília, do Adão e da Maria do seu tio Tonho. 
Ressaltou que está achando ruim isso, embora essa mortalidade seja normal, mas não tanto, 
pois até ele próprio teve uma perda de um filho de um sobrinho, então a situação é bem 
complicada, por isso gostaria que enviasse votos de pesar aos familiares. Comentou sobre as 
festas deste mês. Parabenizou os aniversariantes, a Maria, a Valentina, entre outros. Falou que 
hoje esteve conversando com o prefeito, o pessoal da secretaria de obras vão ter que trabalhar 
com o tempo meio feio porque tem muitos lugares que estão quase interditados e a promessa 
de chuva é para aproximadamente quinze dias, pelo que vê na internet. Ressaltou que sabe de 
três pontes caídas, bueiros com problemas graves, por isso devem tentar recuperar, em bueiros 
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e pontes dá para trabalhar em dias como hoje. Usou a Tribuna o VEREADOR TIAGO, saudou 
o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou o 
Executivo por dar andamento à obra da praça, esteve olhando a obra que está indo, apesar de 
devagar, mas o andamento deixa os vereadores felizes porque é uma obra iniciada há sete anos 
e até agora não foi concluída e sendo um período eleitoral, um dos deputados que colocou 
recursos, inclusive o vereador Renato fez frente a isso, foi o Afonso Hamm que doou R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais) em emenda parlamentar, uma pena que está demorando 
sete ou oito anos para a conclusão. Sabe que não pode culpar somente o prefeito que passou, 
sabe que a empresa quebrou e foi a maior causa de não ter concluído a obra. Questionou o 
prefeito sobre a reforma e troca de rede elétrica na escola Dom Pedro II, ia ser trocada a rede 
de monofásica para bifásica, a Certaja já deu autorização, a parte da empresa seria gratuita, 
seria somente trocar o poste, na ocasião o prefeito pediu quinze dias de prazo, mas até agora 
já se passaram três meses sem o serviço ser feito, por isso o questiona. Em COMUNICAÇÕES, 
não houve vereador inscrito. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram 
discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições e diárias: 
INDICAÇÃO Nº 023/18 DO VEREADOR ILO que seja estudada a possibilidade de colocação 
de um transporte semanalmente através da Secretaria de saúde para o Município de São 
Jerônimo. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 062/18 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO 
que seja providenciado reforma da ponte junto a entrada da granja com troca das madeiras 
quebradas e se possível colocação de guardas laterais e sinalização. PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIA Nº 063/18 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que seja realizado as 
obras necessárias na estrada de acesso a casa de Vilson Holz e Carlinhos, haja vista que no 
próximo ano o filho do Senhor Vilson ingressara no ensino infantil e hoje não existe acesso para 
a casa do mesmo. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 048/18 DOS VEREADORES MATEUS E 
TIAGO  que com relação as casas populares junto a granja, que seja feito através do serviço de 
engenharia da Prefeitura a elaboração de um laudo individual de cada construção para que 
informe quais tem condições de conclusão, caso haja alguma em tais condições, que informe se 
é possível usa-la para habitação de interesse social, também que seja estudada a possibilidade 
de doação de algum material ali restante para doação para famílias desalojadas, como por 
exemplo a família que perdeu sua casa na semana passada. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 
049/18 DO VEREADOR RODRIGO que informe se foi feito alguma arrumação ou troca das 
rodas do Fiesta Prata de placa IQP 2720, enviando notas fiscais do serviço ou das rodas novas 
DIÁRIA DOS VEREADORES ILO E RODRIGO Ida a sabatina com candidatos ao Governo do 
Estado, em São Jerônimo, dia 18 de setembro de 2018. Após, passou-se ao espaço dos 
LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do MDB, saudou a 
Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Falou que quer 
fazer parte do oficio de pesar. Lembrou do falecimento do Luiz Pagini. Falou ao Miruca que faz 
uma semana que pediu a estrada diretamente com o secretário, ainda não deu para ser feita 
por causa de outras prioridades, mas já está na agenda do secretário. Perguntou aos demais 
vereadores se é somente ele que recebe reclamações sobre o transporte escolar da prefeitura 
no município. Parabenizou o prefeito por ter dado gratuitamente o transporte para os 
universitários, isso era uma luta de campanha e houve cobranças do ex-prefeito Rui e foi 
conseguido, mas o que lhe entristece é quando o secretário corta o transporte escolar porque é 
um feriadão. Explicou que quem paga faculdade muitas vezes não têm feriadão como é feito 
aqui e sexta-feira foi o caso, muitos universitários reclamaram pela falta de transporte, pois o 
secretário cortou porque ninguém iria receber horas extras. Acha engraçado que a secretaria de 
obra deve começar mais cedo para pagar o horário de sexta-feira e outras secretarias da mesma 
forma, mas a secretaria de educação não pagou horário, simplesmente não fizeram e fica por 
isso mesmo? As pessoas tinham trabalhos para entregar na faculdade, então deixa sua 
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preocupação. Ressaltou que se faz transporte serio com os universitários ou não se faz, não 
pode ficar no meio entendimento. Afirmou que está trabalhando para dois deputados, o Giovani 
Feltes e o Juvir Costela, pede um voto para ajudar estes seus companheiros que estão ajudando 
o município, o Giovani já colocou algumas emendas que estão sendo muito importantes, inclusive 
esta para compra de um micro-ônibus. Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, 
saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Deixou 
novamente o pedido para marcar uma reunião com a empresa ACV a respeito da linha que antes 
passava por Arroio Grande até Mariana Pimentel e atualmente está sendo feito por Mato Bier. 
Ressaltou que é uma cobrança grande da comunidade do Arroio Grande, Ponte de Ferro e Salso 
que sempre usavam o transporte. Enfatizou que acredita ser um capricho da empresa porque 
antes tinha a desculpa da ponte que não dava para passar. Comentou que a linha pelo Mato Bier 
é irregular, não há autorização para aquela linha. Comentou sobre entrar em contato com os 
vereadores de Mariana Pimentel, pois eles também são apoiadores e através de um diálogo 
podem juntos tentar. Usou a palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou a 
Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Deixou os pesares 
às famílias enlutadas, principalmente da Cecília, do Luiz e do Adão. Comentou que a situação do 
transporte escolar é bem complicada no município, uma das linhas com mais problemas é a linha 
que passa em sua casa, de uns vinte dias para cá nunca se sabe como será feita a linha, até 
hoje só ainda não fizeram de moto, mas de outros jeitos já foi feito. Ressaltou que falou na 
Sessão passada e volta a cobrar. O prefeito foi um dos grandes cobradores da situação, e hoje 
cobra dele como vai cobrar toda a vida. Afirmou que deve dar um jeito porque ônibus estragado 
não lhe serve mais de desculpa, pois sabia dos compromissos que estava assumindo. Comentou 
que se colocar um ônibus na oficina e logo este ônibus estiver estragado novamente, alguma 
coisa está acontecendo, deve cobrar de quem arrumou ou a prefeitura vai se responsabilizar. 
Falou aos secretários de agricultura e obras que estavam presentes, que devem cobrar com mais 
rigidez a respeito de arrumação de máquinas, pois se uma máquina é consertada hoje e logo 
estraga novamente alguma coisa está acontecendo, ela está sendo mal operada ou mal 
arrumada. Afirmou que é parceiro para decidir o que fazer com o maquinário porque alguma 
coisa está acontecendo, é vereador e fiscalizador e vai cobrar esta situação. Se dispôs a ajudar 
no que precisarem. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP saudou a Presidente, 
demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Deixou os pesares às famílias 
enlutadas. Afirmou que é bastante cobrado a respeito do transporte escolar, sobre linhas que 
passam semanas e não encarreiram nunca, acha bem importante a cobrança por parte desta 
Casa; o prefeito cobrava bastante e hoje não está tendo aquele resultado que esperava. 
Comentou que alguém lhe falou que foi a antiga gestão de deixou os veículos sucateados, mas 
em ano de oito meses não pode botar a culpa na gestão anterior. Sobre a situação financeira da 
prefeitura, pretendia colocar um Pedido de Informação porque escuta reclamações de que não 
tem dinheiro e outras pessoas dizem que a prefeitura tem dinheiro. Não fez o pedido porque 
tem uma Audiência Pública na quarta-feira, na qual vai tentar saber a fundo a situação financeira 
da cidade porque está se encerrando um decreto que prejudicou de alguma forma alguns 
serviços, como o não pagamento de horas extras que os funcionários tinham feitos. Quer saber 
se o decreto acarretou alguma melhora na situação financeira. Ressaltou que é função dos 
vereadores fiscalizar e convidou as pessoas da comunidade para comparecer na Audiência 
Pública. O VEREADOR ALEX SANDRO, Líder do PDT, abriu mão da palavra. Neste espaço, 
usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, saudou novamente quem não se fazia presente na 
abertura da Sessão. Deixou seus sinceros sentimentos aos familiares das pessoas que faleceram 
nesta semana. Parabenizou o Alexandre da secretaria de assistência social e os funcionários do 
CRAS pela formatura do curso de corte e costura que aconteceu na terça-feira, onde foram 
apresentadas várias peças lindas, um lindo trabalho que deseja que continue. Convidou a todos 
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para a Audiência Pública na quarta-feira às treze horas e para a reinauguração da Câmara que 
seria hoje, mas como ainda não estava pronto o Habite-se foi adiada para a próxima segunda-
feira 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 primeiro de outubro 
de 2018, na mesma hora e local. 
 

Sala de Sessões, 24 de setembro de 2018. 
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