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Aos oito dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário da 
Casa Legislativa, realizou-se a trigésima terceira 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 032/18, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada 
e aprovada por unanimidade. Após passou à leitura das correspondências RECEBIDAS DA 
PREFEITURA: Of. GP 202/18 solicitando reinclusão em pauta o Projeto de Lei 006/18; Of. 203 
encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. 204 
encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. 205 
encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Prestação de 
contas da 5° Taça Intermunicipal de Futsal. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. 
EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 040/18 encaminhando proposições aprovadas na Sessão 
Ordinária de 01 de outubro de 2018; Of. LEG 020/18 informando aprovação do Projeto de Lei 
Legislativo 004/18; Of. LEG 021/18 informando aprovação do Projeto de Lei Legislativo 005/18. 
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 MANOEL RENATO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 
que se faziam presentes. Comentou sobre o resultado das eleições que aconteceram neste final 
de semana, foi muito tranquilo apesar de ter sido mais demorada, mas em trânsito e discussões 
não se viu falar de nada, então agradece a população por entender que a democracia é isso 
mesmo, cada um tendo suas ideias para depois ver o resultado na urna. Agradeceu a todos os 
eleitores que depositaram a confiança, não conseguiu o objetivo, mas conseguiu duzentos e 
quarenta e quatro votos para o deputado Feltes, com quem tinha um acordo de, se conseguisse 
ele daria um máquina Ponkan, mas mesmo não conseguindo o objetivo, vai tentar que esta 
máquina venha. Agradeceu a todas as pessoas que depositaram também um voto de confiança 
ao deputado Edson Brum e da mesma forma fez o que pôde na campanha e o deputado fez 
quinhentos e sessenta e sete votos. Agradeceu o secretário do desporto Garigan que enviou 
uma prestação de contas do campeonato, está sempre falando que deve ser desta forma mesmo 
e a prestação de contas veio muito bem especificado os lucros e gastos no campeonato. 
Agradeceu ao secretário de assistência social que está fazendo um ótimo desenvolvimento na 
secretaria, está vendo elogios na rua, o que não era costumeiro acontecer, inclusive precisou e 
o secretario prontamente o serviu da melhor forma que pôde. Usou a Tribuna o VEREADOR 
TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
Parabenizou a todos os baronenses que foram às urnas ontem para escolher seus candidatos. 
Comentou que é bem preocupante a queda de eleitores no município, alguns porque não 
quiseram votar e outros por não terem feito a biometria, também teve vários votos anulados e 
brancos, acha uma pena ter várias pessoas que se omitem de escolher seus candidatos, talvez 
por erros da política, mas sempre deve escolher os melhores, apostar em quem faz um trabalho 
sério. Ressaltou que haverá segundo turno. Agradeceu os votos para o candidato a deputado 
estadual Marcos Vinicius, para quem trabalhou junto com o colega Mateus e demais pessoas de 
seu partido. Enfatizou que o candidato fez oitocentos e sessenta e seis votos aqui no município, 
mas ainda faltaram votos para a eleição, ficando de primeiro suplente do PP. Relatou que buscou 
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votos para o deputado Afonso Hamm, que fez cento e vinte e dois votos, vê que o povo 
baronense votou bem consciente, votou em quem está ajudando, em quem é de perto, acha 
uma pena não ter conseguido eleger o Marcos Vinicius por questões de dois mil votos, quem 
sabe ele ainda consiga, talvez alguém assuma alguma secretaria e ele possa conseguir uma 
cadeira na Assembleia. Agradeceu o secretário Garigan pela prestação de contas, acha 
importante a transparência no órgão público em que está, pois são comercializados produtos no 
campeonato e as vezes as pessoas ficam se perguntando o que é feito com o dinheiro, então a 
prestação de contas é importante. Ressaltou que daqui vinte e um dias novamente todos terão 
de ir às urnas para escolher governador e presidente. Usou a Tribuna o VEREADOR RODRIGO, 
saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes, em 
especial ao ex-vereador Marcos Garcia. Parabenizou o secretário do desporto pela prestação de 
contas, é a primeira vez nesta Casa que vem uma prestação de contas sem ser pedida, então 
isso mostra o trabalho sério que foi feito pelo secretário. Comentou que foi feito um pedido da 
prestação de contas da festa do agricultor e foi enviada para esta Casa um pouco da prestação 
de contas e o restante ficaram de mandar e até hoje não chegou, mas da quinta taça de futsal 
nem pedido foi a prestação de contas e já veio, por isso está de parabéns o secretário. Comentou 
sobre as eleições que aconteceram neste domingo. Agradeceu as pessoas que foram com o 
MDB, os quinhentos e sessenta e sete votos do Edson Brum, os noventa e cinco votos do Costela, 
os noventa e dois votos do Capoani e os quarenta e um votos do Boessio e os demais candidatos 
que fizeram menos votos, mas agradece todas as pessoas que votaram nestes parceiros os quais 
são procurados para buscar alguma coisa através do estado. Em nível federal agradeceu os 
quatrocentos e onze votos do Alceu Moreira, os duzentos e quarenta e quatro do Giovani Feltes 
e agora mais um deputado o Marcio Biolchi que fez cento e vinte e sete votos. Agradeceu a 
todos os baronenses que confiaram o voto aos candidatos do MDB. Comentou que tem pessoas 
de outros partidos que sempre quer que estejam juntos em Barão do Triunfo e um destes casos 
é o Marcelo Moraes, estava preocupado porque faltavam poucas urnas para serem apuradas e 
ele não estava eleito, mas hoje pela manhã viu na televisão que foi eleito, na mesma hora 
mandou uma mensagem para o vereador Alemão, que apesar de ser adversário político é 
somente no período eleitoral, no restante do tempo trabalham em prol do município. De mesma 
forma o Heitor Schuch tem uma emenda no município, muitas pessoas trabalharam para ele, 
que fez uma votação boa aqui no município. Afirmou que é uma pena que o Sossela por enquanto 
está ficando fora deste pleito, mas pode ser que possa reverter a situação, torce por isso. 
Comentou que em Brasília a primeira coisa que os deputados perguntam é se tem votos em 
Barão do Triunfo, se não tem eles nem olham e o Sossela era um que não tinha vereador na 
bancada há dois ou três anos, mas sempre estava junto nas reuniões, de mesma forma o PP 
com o Marcos Vinicius, tem certas coisas que não é favorável a ele, do jeito que ele trabalha, 
mas com certeza ele podia fazer alguma coisa para ajudar, assim como em várias reuniões ele 
vai junto. Comentou sobre o  Fogaça, não acredita em pesquisas porque o Fogaça estava na 
frente de todos, mas ficou de ferramenta, ele é uma pessoa que sempre ajudou o município, 
inclusive verbas que o Giovani conseguia era através da cadeira dele, então é uma pena ele não 
passar, mas em contraponto passou o senador do PP, o qual esteve no gabinete dele este ano 
e se agradou dele porque ele atendeu a todos parecendo que todos os vereadores eram do PP, 
deixou o assessor dele praticamente dois dias correndo com os vereadores de Barão do Triunfo 
lá em Brasília, então estas parcerias são importantes. Comentou que tem uma parceria fora da 
eleição com o PP e isto que tenta manter para trabalhar junto. Comentou que os vereadores 
Diogo e Ilo tiveram sucesso com os seus deputados, embora não era o que desejavam, queriam 
um pouco mais de votos para o deputado Feltes, por emendas que ele conseguiu para o 
município, como o micro-ônibus que ele conseguiu juntamente com o Alceu, então esperava um 
pouco mais de reconhecimento, mas vai pleitear para a máquina que o vereador Renato falou, 
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vir para o município. Comentou que os deputados receberam menos votos, isso é bom para eles 
verem que não é fácil. Em COMUNICAÇÕES, 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 os 
eleitos no pleito de ontem, foi uma votação bonita, o povo valorizou focando mais nos deputados 
que apoiam o município. Comentou que é um momento difícil para falar sobre estradas, mas 
andou pelo município e acha errado falar de estradas que foram estragadas pela enchente, mas 
falar de estradas que está há anos esperando manutenção é de bom tom, cabe uma crítica neste 
momento, próximo à casa do Marcos Garcia a estrada esta afunilando, pode acontecer um 
acidente por coisa simples que é um bueiro entupido. Se até a próxima semana não for resolvido 
vai entrar com um pedido de providência neste sentido. Comentou que quando se elege vereador 
não quer se eleger para criticar, mas como fiscalizador, infelizmente chega momentos que 
extrapola a paciência e a população procura os vereadores de forma bem correta trazendo 
reclamações. Relatou que recebeu reclamações de um ônibus do município que está 
transportando alunos, não coloca a culpa no motorista porque é o equipamento que é fornecido 
a ele, mas o ônibus está sem assento e sem segurança nenhuma. Afirmou que coloca a culpa 
no prefeito por permitir que o ônibus naquela situação rode pelo município, há tantos casos de 
outros ônibus no município, como o ônibus que está no Cerro dos Abreus abandonado e a 
prefeitura não toma atitude nem de buscar o ônibus. Questionou se não existe algum recurso 
do FUNDEB ou caixa livre para fazer a manutenção dos ônibus. Demonstrou sua indignação 
sobre a situação dos ônibus, fora isto tem a van Ducato e a van Master paradas e sucateadas 
há um ano. Falou a toda a população que tiver alguma queixa para lhe procurar ou qualquer 
outro vereador que possam dar a devida atenção. Usou a Tribuna o VEREADOR DIOGO, 
saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
Comentou sobre as estradas, o tempo não tem colaborado muito, mas há estradas que não é 
de agora que estão abandonadas. Falou que a estrada da Certaja, próximo à casa de Belmiro 
Bielavski está vergonhosa, acredita que já faz dois anos que não é arrumada esta estrada, então 
deixa seu pedido ao Executivo para fazer a manutenção, sabe que o tempo não tem colaborado, 
mas deve ser feito um trabalho de planejamento e quando fizer o serviço, fazer bem feito para 
durar. Sobre transporte escolar foi bem cobrado sobre o que aconteceu no Arroio Grande, um 
ônibus bateu em uma pilha de lenha e quase bateu em um poste, por isso na semana que vem 
vai colocar um pedido de informação neste sentido, não tem certeza se tinha alunos dentro do 
ônibus e não sabe das condições das estradas para poder fazer alguma acusação, então pede 
que o Executivo traga providências e respostas a este respeito porque são vidas de crianças que 
são tratadas. Com relação ao ônibus comentado pelo vereador Mateus, recebeu também 
algumas perguntas, se tinha conhecimento da situação. Afirmou que não está aqui para criticar, 
mas para fiscalizar, é a obrigação dos vereadores eleitos, principalmente quando se trata de 
crianças e vidas humanas. Saudou as secretárias desta Casa pela iniciativa de colocar um fundo 
rosa no telão referente ao mês de prevenção de câncer de mama, todos os anos a Câmara adere 
a esta campanha. Destacou que sempre é melhor prevenir do que remediar, então sempre é 
importante divulgar esta campanha. Usou a Tribuna o VEREADOR ILO, saudou o Presidente, 
demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Agradeceu a todas as pessoas 
que compareceram nas urnas prestando seus votos. Agradeceu a todas as pessoas que ajudaram 
com voto aos deputados Edson Brum e Alceu Moreira, para os quais trabalhou, o município está 
de parabéns pela eleição deles, pois são pessoas com quem se pode contar, assim como o 
Giovani Feltes e outros que não são de seu partido como o Marcelo Moraes e Heitor Schuch. 
Afirmou que apoiou o Sartori no primeiro turno e para presidente votou no Bolsonaro e espera 
que tenham êxito no segundo turno. Falou aos vereadores Diogo e Mateus que concorda 
plenamente com a indignação deles, também recebeu reclamações sobre o transporte escolar, 
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parece que com ônibus não tem o que fazer, duvida que este ônibus tenha passado por vistoria, 
inclusive gostaria muito de ver o laudo de vistoria deste ônibus. Afirmou que se indigna pelos 
ônibus parados no pátio e em beira de estradas, tem caminhões, carregadeira e 
retroescavadeiras abandonados pelo município. Comentou que em todos os dias de chuva 
poderia ter sobrado tempo para fazer alguma revisão neste maquinário que se encontra 
estragado hoje, assim como a roçadeira que está há tempos em péssimas condições. Pediu que 
o prefeito tome providências, que estude o que pode fazer no município. Em seguida, passou-
se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as 
seguintes proposições e projetos de lei: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 067/18 DO 
VEREADOR ILO que seja providenciado melhorias com cascalho e desentupimento dos bueiros 
existentes na estrada do fumo saindo da produção até Linha Nova. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 
Nº 068/18 DO VEREADOR ILO que seja providenciado melhorias com cascalho na estrada 
que sai da produção, passando pelas residências de Eié, Vilmar Marcuci, Domingos até a 
residência de Leozé. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 069/18 DO VEREADOR TIAGO que 
seja providenciado reforma de duas pontes e aterro das mesmas na localidade Varzinha, próximo 
a residência de Junior Fallavena. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 070/18 DO VEREADOR 
MATEUS que seja providenciado reforma com urgência no ônibus de placa KPC, com colocação 
de bancos e que enquanto não for feito a reforma do mesmo que este não seja usado. PROJETO 
DE LEI  Nº 021/18 Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$2000.000,00 
(duzentos mil reais), no orçamento vigente, Altera PPA e LDO e dá outras providências. Após, 
passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, 
Líder do PP saudou novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. 
Agradeceu a todos que depositaram votos de confiança aos deputados Jerônimo Goergen e 
Afonso Hamm. Agradeceu a parceria do vereador Tiago que juntamente com o ex-prefeito Odone 
visitaram várias comunidades do interior. Agradeceu a todas as oitocentas e sessenta e seis 
pessoas que depositaram votos de confiança no Marcos Vinicius em Barão do Triunfo foi o 
município que ele mais cresceu em relação a votação da eleição passada, um aumento em torno 
de sessenta por cento, infelizmente ele não foi eleito devido às coligações. Ressaltou que agora 
tem segundo turno, talvez o próximo governador chame algum deputado da coligação e sobre 
uma cadeira, que considera uma cadeira da região centro-sul, se não for ele algum dia, não sabe 
qual outra pessoa vai alcançar ser deputado. Comentou que lhe chamou muito a atenção a 
importância que a cidade tem em uma eleição estadual, mesmo sendo uma cidade pequena; 
Barão do Triunfo foi a última cidade a ter os votos computados e estes votos foram cruciais para 
o Marcos ficar como segundo suplente, então acha que deve ver a importância que o município 
tem, se não tivesse apoiado o Marcos, ele teria ficado como terceiro suplente, assim como 
aconteceu com o PTB, o Marcelo Moraes alcançou porque contou com os votos da região. 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 secretário Garigan pela 
prestação de contas. Parabenizou os deputados que se elegeram, alguns deputados que não são 
de seu partido, mas que estava torcendo porque ajudam o município. Deseja que o Sossela 
consiga reverter a situação, pois é um grande nome, uma pessoa que ajuda. Comentou sobre a 
manutenção de um caminhão caçamba, não sabe como o Executivo contratou um mecânico e 
com cinco ou dez dias de chuva eles não revisam o freio da caçamba, acredita que poderiam ter 
trocado as lonas de freio, a situação da secretaria está difícil, mas deixar a despesa duplicar para 
depois fazer a manutenção. Ressaltou que está faltando segurança no transporte escolar, para 
alunos e funcionários. Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do MDB, saudou a 
Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Comentou que 
ficou sabendo que o secretário de obras estava bravo com sua pessoa, pois não queria pegar a 
caçamba, largou na oficina por causa de uma cavalgada, mas isso não é verdade porque a 
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pedido do mecânico da prefeitura largou a caçamba na oficina e o secretário mandou buscar 
novamente a caçamba para trabalhar e agora está em outra oficina, foi aberta e estava com os 
arrebites da lona encostando no cubo da roda, então não existia mais freio, por isso é abrigado 
a defender o mecânico que hoje está na prefeitura, pois ele mandou levar a caçamba na oficina, 
mas foi retirada da oficina por outra ordem. Comentou que no segundo turno da eleição, não 
tem como não votar no Bolsonaro e no Sartori. Ressaltou que vota no Bolsonaro, não há outra 
opção, o concorrente vai à cadeia pegar dica para fazer campanha, se fizer uma pesquisa vai 
encontrar vários processos no Ministério Público contra ele, então como vai largar o país nas 
mãos de uma pessoa que está respondendo processos e vai na cadeia toda segunda-feira pegar 
ordens do presidiário Lula, por isso não tem outra opção, o Bolsonaro elegeu o filho dele senador 
mais votado e outro filho dele deputado mais votado, se ele fosse uma pessoa tão ruim, ele não 
teria conseguido isso, além disso faltou pouca coisa para se eleger no primeiro turno, então até 
que prove o contrário, se ele fizer um governo pior do que o do PT e do Michel Temer, daqui 
quatro anos tenta achar um menos ruim novamente. Vota no Sartori porque é uma pessoa que 
sempre usou a transparência, sempre falou a verdadeira história e nunca culpou seu antecessor 
que era o Tarso, então pela ética que ele teve na política vota nele. Usou a palavra o VEREADOR 
DIOGO, Líder do PSDB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se 
faziam presentes. Agradeceu a prestação de contas do secretário Garigan. Afirmou que a 
população baronense soube votar, apoiou bastante todos os deputados que são atuantes no 
município e trouxeram emendas, como seu deputado, é parceiro, vem sempre que possível ao 
município e já ajudou várias vezes, mas era deputado estadual, não tinha muito poder de mandar 
emendas, agora passou para federal, por isso tem certeza que Barão do Triunfo vai ser muito 
bem servido por ele, assim como o pai dele, o falecido Júlio Redecker foi um dos deputados que 
mais colocou verbas no município na época de seu mandato. Afirmou que todos os demais nomes 
que passaram estão de parabéns porque são deputados que apoiam o município. Agradeceu os 
votos para o deputado Pedro Pereira, uma deputado presente, que está sempre ajudando em 
várias pautas do município, entre os oitocentos e cinquenta e cinco candidatos, ficou entre os 
dez, acredita que foi bem votado. Agradeceu os mil setecentos e sessenta votos depositados no 
candidato Eduardo Leite, não considera que um candidato a governador no segundo turno seja 
melhor que o outro, todos os dois são pessoas sérias e competentes que divergem em suas 
opiniões, até pouco tempo atrás o PSDB estava com o governo Sartori, mas por alguns motivos 
e ideias diferentes acabaram saindo, mas o Eduardo Leite passou por todas as etapas da 
administração executiva, já foi vereador, prefeito e hoje está indo para o segundo turno bem 
preparado, tem certeza que dentro da visão dele, será um bom governador. Usou a palavra o 
VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as 
pessoas que se faziam presentes. Agradeceu ao secretário de desporto pela prestação de contas, 
pelo respeito e consideração que tem por esta Casa. Agradeceu aos votos computados ao seu 
deputado Marcelo que foram setecentas e duas pessoas mais o próprio vereador que acreditaram 
no trabalho do deputado. Acha que o município está de parabéns pela representação, ficou bem 
representado por deputados federais, onde tem as verbas, com o deputado Marcelo, o Alceu, o 
Feltes, o Cherini, o Jerônimo, o Afonso Hamm, Lucas Redecker, Heitor Schuch e Pedro 
Westphalen, deixando o município muito bem servido de deputados; se cada deputado destes 
largar no mínimo dez por cento do que os deputados Sergio Moraes e Marcelo Moraes se 
comprometeram, o município só tem a crescer. Comentou que infelizmente seu deputado 
estadual não passou, mas agradeceu os trezentos e quarenta e três votos que ele obteve no 
município. Comentou que nesta semana o secretário de obras fez a parte dele, mas a situação 
é complicada, porém conseguiu ao menos tapar buracos nas estradas principais. Destacou que 
hoje infelizmente as intempéries judiam bastante, mas não é somente nosso município. Neste 
espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, saudou novamente quem não se fazia 
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presente na abertura da Sessão. Parabenizou o Garigan pela prestação de contas. Comentou 
sobre as eleições, na qual o município saiu ganhando porque muitos que foram apoiados pelos 
vereadores desta Casa foram eleitos. Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a 
presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia quinze de outubro 
de 2018, na mesma hora e local. 
 

Sala de Sessões, 08 de outubro de 2018. 
 

 
LUCIANE TEIFKE PACHECO          RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 

Presidente                                                1°Secretário 
 

 


