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Aos quinze dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário da 
Casa Legislativa, realizou-se a trigésima quarta SESSÃO ORDINÁRIA da segunda Sessão 
Legislativa, da sétima Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Com 
a ausência da Presidente Luciane Teifke Pacheco, o Vice-presidente Nercio da Silva Ambos 
assumiu a presidência durante a Sessão. Estavam presentes na ocasião os Vereadores: 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”, o Vice-presidente Nercio, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 
Sessão. A ATA 033/18, 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° 
041/18 encaminhando proposições aprovadas na Sessão Ordinária de 08 de outubro de 2018; 
Of. 042/18 informando aprovação do Projeto de Lei Legislativo 021/18. 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. Parabenizou o pessoal da capela Nossa Senhora Aparecida pela procissão luminosa 
que aconteceu na sexta-feira, onde estiveram muitas pessoas presentes, apesar da chuva, o 
salão ficou lotado. Deixou algumas reclamações de estradas, com as condições do tempo não 
está fácil de manter as estradas boas, mas está achando que o prefeito vai ter de analisar melhor 
e se obrigar a pagar algumas horas extras porque o tempo está muito chuvoso, acredita que 
deve achar uma forma de arrumar algum recurso para pagar horas extras para o pessoal da 
secretaria de obras, senão vai ser muito difícil conservar as estradas, inclusive tem lugares que 
estão quase interditados. Acredita que seria uma forma de chegar perto de controlar a situação 
que está bem crítica. Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram 
convidados a fazer uso da palavra. Usou a Tribuna o VEREADOR TIAGO, saudou o Presidente, 
demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Desejou melhoras a presidente 
Luciane, está na expectativa que ela melhore para poder voltar a esta Casa. Parabenizou os 
professores, toda a classe que é a profissão primaria no ensino. Comentou que vem de uma 
família de professores, sua avó, sua mãe e sua irmã são professoras, esta classe que é muito 
lutadora e tem muito amor a profissão. Ressaltou que não participou da procissão na capela 
Nossa Senhora Aparecida, mas esteve lá participando da missa, onde tinha um grande público, 
apesar da chuva. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas 
e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, emendas e projetos de lei: PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIA Nº 071/18 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja providenciado 
reconstrução de uma ponte de madeira que dá acesso a residência do Senhor Alvicio Menezes e 
Olinda Fortez, onde hoje não há passagem para nenhum tipo de veículo, sendo que os moradores 
são idosos e necessitam acesso de transporte até sua residência. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 
Nº 072/18 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado patrolamento, encascalhamento e 
construção de um bueiro, próximo a residência de João Tavares na localidade Data dos Amador. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 073/18 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
construção de uma ponte na localidade Linha dos Pizzio que dá acesso a residência da Senhora 
Rosa Maria, sendo que a mesma fornece a madeira para a construção da ponte. PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIA Nº 074/18 DO VEREADOR RODRIGO que seja providenciado conserto de 
lâmpada em frente as casas de Daiane, Iara e Laureni. Justificativa:  As moradoras já solicitaram 
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conserto das lâmpadas através de protocolo na Prefeitura e ainda não foi realizado o serviço. 
EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/18 AO PROJETO DE LEI Nº 019/18. PROJETO DE 
LEI Nº 019/18 Dispõe acerca do procedimento para o pagamento das requisições de pequeno 
valor devidas pelo município de Barão do Triunfo e dá outras providências. A EMENDA 001/18 
AO PROJETO DE LEI 020/18 e o PROJETO DE LEI 020/18 foram retirados de pauta. Em 
seguida seguiu a discussão e votação, sendo aprovados por unanimidade o PROJETO DE 
LEI Nº 022/18 Autoriza a doação de materiais inservíveis para a administração municipal à 
pessoa que descreve e da outras providências e a DIÁRIA DA VEREADORA LUCIANE Ida a 
Receita Federal em Porto Alegre, dia 09 de outubro de 2018. Após, passou-se ao espaço dos 
LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP saudou a 
Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Desejou melhoras 
a presidente que está se recuperando de uma cirurgia. Parabenizou a comunidade da Nossa 
Senhora Aparecida pelo evento que foi realizado no feriado, um evento bonito e grande. 
Parabenizou os professores, também vem de uma família de professores e espera que a classe 
cada vez mais seja valorizada no pais, no município e no estado. Manifestou-se indignado com 
as respostas aos seus Pedidos de Informações, algumas tem certeza que tem três meses de 
atraso, então reiterou o Pedido de Informações sobre o avanço dos professores porque alguns 
professores lhe procuraram alegando que foram à prefeitura e foi falado que o que estava 
trancado era uma lei aqui na Câmara de Vereadores, mas na hora enviou provas de que não 
tem nenhuma lei da secretaria de educação nesta Casa, mas ficam colocando a culpa nos 
vereadores dizendo que os vereadores estão atrasando uma lei para evitar os avanços dos 
professores. Ressaltou que tem outros Pedidos de Informações atrasados, pedidos que se 
tivessem sido atendidos, os vereadores já teriam desenrolados algumas coisas nesta Casa, por 
isso se indigna, é uma grande falta de respeito ficar três meses sem responder um Pedido de 
Informação, sendo que a lei obriga o Executivo responder em trinta ou quarenta dias. Convidou 
a todos para os eventos no Clube Cruzeiro, quinta-feira será um evento sobre energia solar, 
promovido pelo Sicredi e a Metalúrgica Schwalm e na sexta-feira haverá um campeonato de 
Snooker. Usou a palavra o VEREADOR ALEX SANDRO, Líder do PDT, saudou a Presidente, 
demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Desejou melhoras à 
presidente. Parabenizou os professores pelo Dia do Professor. Parabenizou a equipe da igreja 
luterana do Arroio Grande pela festa que foi realizada domingo. Parabenizou a filha Fernanda 
pelo seu aniversário, no dia da criança. Parabenizou a secretaria de obras pelo serviço realizado 
na Linha Brandão entre outros lugares. Ressaltou que o secretário afirmou que está sem cascalho 
para trabalhar e até sem motoristas para as caçambas, mas deseja que o mesmo consiga um 
jeito para trabalhar. Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do MDB, saudou a 
Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Desejou melhoras 
à presidente. Parabenizou todas as crianças pelo Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida. 
Comentou sobre o evento que já é de costume acontecer na comunidade Nossa Senhora 
Aparecida na Serra do Herval, com distribuição de doces para as crianças e neste ano o pacote 
estava maior, as crianças saíram alegres de lá, isso é importante, se apegar em alguma questão 
à Deus porque vê tanta coisas ruins no mundo, por isso tem que acreditar em alguma coisa. 
Parabenizou os professores pela passagem de seu dia. Enfatizou que educação vem de casa, 
mas na escola ela é aprimorada, então apesar de ver tanta coisa triste em outras escolas, no 
município felizmente não vê, mas existem casos de alunos agredindo professores e o erro não 
está na escolas mas dentro das casas. Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, 
saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
Comentou que hoje os vereadores poderiam estar votando um Projeto de Lei importante, a 
cedência de uma retroescavadeira para a associação da Invernada dos Abreus, se não fosse por 
causa dos pedidos de informações atrasados, foi pedido o plano de trabalho da máquina, mas 
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até agora o prefeito não enviou, então foi reiterado este pedido para que seja colocado em 
votação. Afirmou que é favorável a cedência desde que não tenha nada na lei que impeça de 
ser cedida. Comentou que foi acertado em esperar o plano de trabalho para este projeto ir a 
votação. Falou ao presidente da associação que sendo aprovado, que seja feito um bom trabalho, 
com preço acessível para todos os usuários da máquina, não esquecendo da prestação de contas.  
Convidou para um campeonato de futebol de sete realizado pela secretaria de esportes, com 
inscrição grátis. Neste espaço, usou a palavra o VICE-PRESIDENTE NERCIO, saudou 
novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. Ressaltou que o projeto de lei 
020/18 foi retirado de pauta por falta de documentação, a comissão pediu, mas não recebeu a 
devida documentação da prefeitura, então foi reiterado o pedido. Afirmou que se não for 
inconstitucional, seu voto será favorável. Parabenizou todos os professores pelo Dia do Professor, 
em especial a Clori Bridi, a Neli Garcia, a Girlaine Kuck e a Sonia Storck que foram suas 
professoras. Parabenizou a todas as crianças da mesma forma. Parabenizou o secretario de 
desporto que está atuando no município com mais um campeonato de futebol. Ressaltou que 
nesta Casa ouve bastante críticas às secretarias, mas as secretarias de desporto e a secretaria 
de assistência social se destacam pelo bom serviço. Agradeceu ao Alexandre por lhe atender 
prontamente em um caso em sua família. Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a 
presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e dois de 
outubro de 2018, na mesma hora e local. 
 

Sala de Sessões, 15 de outubro de 2018. 
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