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Aos vinte e dois dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário 
da Casa Legislativa, realizou-se a trigésima quinta 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 034/18, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada 
e aprovada por unanimidade. Após passou à leitura das correspondências RECEBIDAS DA 
PREFEITURA: Of. 215 encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa 
Legislativa. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Convite do Conselho Municipal de Saúde para suas 
reuniões mensais. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 043/18 encaminhando proposições 
aprovadas na Sessão Ordinária de 15 de outubro de 2018; Of. LEG 023/18 informando aprovação 
do Projeto de Lei Legislativo 019/18 com emenda modificativa; Of. LEG 024/18 informando 
aprovação do Projeto de Lei Legislativo 022/18. 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 TIAGO, saudou o Presidente, demais 
colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Questionou sobre as lixeiras, já pediu 
lixeiras em dois pontos, um próximo à casa onde morava o secretário Alvicio que abrangeria 
mais de dez residências; outro lugar é no Hélio Carrapicho, onde também abrangeria dez 
residências, mas nada é atendido. Relatou que próximo a residência do Vilmar Stropper foi 
colocada uma lixeira, não sabe se foi por parte da prefeitura ou o morador fez particularmente; 
se foi feita através de recursos da prefeitura, acha que não está sendo bem priorizado porque 
em vez de atender dez moradores, está atendendo um só, as vezes por ser amigo do prefeito 
ou coisa do tipo. Falou que o Executivo que veja os pontos necessários e coloque mais lixeiras 
no município para atender um número maior de pessoas. Comentou que andando na região dos 
Morrinhos viu vários bueiros que foram reformados, sabe que tem muito a fazer, porém deve 
reconhecer os bueiros feitos pelo secretário, embora falte muito cascalho nas estradas, sabe que 
o grande problema são as caçambas que estão estragadas. Deixou o recado ao secretário para 
colocar mais cascalhos nas estradas. Comentou sobre cercas nas beiras de estradas, nos 
Morrinhos viu uma cerca que não dá meio metro de onde passam os veículos na estrada para 
aproveitar o pasto para um cavalo pastar. Falou que cabe ao secretário e ao prefeito estas 
questões, deveriam conversar com esta pessoa. Acrescentou que no Adair Gilli também há este 
problema, assim como no Zica, inclusive questionou muito o ex-prefeito Rui na época. Comentou 
que hoje seria a votação do projeto de lei da retroescavadeira, mas novamente faltou o número 
do patrimônio, então não vai em votação hoje. Comentou que o prefeito falou que não foi pedido 
a ele o plano de trabalho, mas a Câmara protocolou na prefeitura duas vezes o pedido, então se 
não chegou o pedido às mãos do prefeito, ele diga que não chegou e não diga que a Câmara 
não enviou o pedido. Usou a Tribuna o VEREADOR RODRIGO, saudou o Presidente, demais 
colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Falou da sua indignação com as 
respostas aos Pedidos de Informações que não estão chegando no prazo, coisas simples que 
não vem para esta Casa; seria o mínimo de respeito que deveriam ter com esta Casa e com os 
vereadores. Comentou que não tinha se pronunciado ainda sobre a retroescavadeira, que tem 
uma polêmica muito grande no município, inclusive na véspera da campanha de primeiro turno, 
três moradores da Serra do Herval lhe informaram que haviam pessoas da parte da associação 
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dizendo que o vereador era contra esta máquina ir para a associação, o que lhe deixou muito 
triste e então ligou para o Claudinho - que embora não tenha certeza, acha que ele faz parte da 
associação- e cobrou dele o que estava sendo dito, então ele pediu desculpas e disse que ia 
reparar os erros, por isso ficou tudo tranquilo. No entanto continua a novela desta máquina, o 
pessoal, assessores e deputado dizem que é uma emenda que o deputado destinou, porém tem 
prova assinada pelo prefeito e secretaria de agricultura que não é uma emenda, é uma cedência 
do governo do estado por dois anos, sendo um trator e a retroescavadeira que constam no 
mesmo papel de cedência assinado pelo secretário de agricultura Odacir Klein e pelo prefeito 
Elomar com mais dois testemunhas. Acrescentou que se tem politicagem dos deputados para 
mandar esta máquina, isso não sabe, mas acredita que tem, porém o que lhe interessa é o que 
está assinado no papel. Enfatizou que é uma cedência ao município por dois anos, sendo que 
no final deste prazo a máquina deve estar em perfeito estado e vai voltar para o estado ou pode 
fazer outro contrato de cessão para ficar mais tempo no município. Ressaltou que gostaria de 
deixar isso bem claro porque tem pessoas que estão usando de politicagem e não está aqui para 
agradar ninguém, por isso vai ir pelo certo e o certo são as folhas que estão em sua mão. Afirmou 
que não é contra a máquina ir para a associação, mas se a associação não tem o papel, então 
pegue o contrato para ler, pois isso é um problema para a prefeitura e para a associação. Afirmou 
que sua indignação é porque foi feita muita politicagem, inclusive foi usado seu nome, porém 
de todas as emendas que conseguiu para o município, o único lugar que pediu para o prefeito 
mandar o trator foi para esta associação, lhe deixa indignado pois foi ele o primeiro que estendeu 
a mão em questão de máquina a esta associação, mas assim mesmo as pessoas usam seu nome 
para lhe difamar. Ressaltou que a verdade é uma só e vai chegar na associação e nas casas das 
pessoas, inclusive se quiserem marcar uma reunião na associação com todos os associados, 
pode comparecer, tudo que diz aqui está gravado, então o que falou não retira, tem o papel 
comprovando que é uma cedência para o município. Se retratou com o prefeito, pois falou em 
outra Sessão que o prefeito não tinha colocado uma placa destacando o deputado que tinha 
dado o trator, pois até então achava que era uma emenda, agora se retrata e pede desculpas 
ao prefeito, pois ele fez certo não colocar placa, pois não é uma emenda é apenas uma cessão, 
um empréstimo. Pediu ao pessoal da Invernada dos Abreus que escutem os áudios das Sessões 
ou lhe procurem, inclusive o Marcirio foi na sua casa tratar sobre o trator, então foram falar com 
o prefeito e hoje a associação tem um trator novo para trabalhar. Afirmou que só o que não faz 
é fazer uma mentira usando o nome de colegas vereadores sem ter uma prova. Frisou 
novamente que não existe emenda, o que pode ter acontecido é os deputados terem algum 
acerto com alguém para ajeitar uma máquina para ir para a associação, isso é quase como um 
vereador falar com o prefeito para arrumar a estrada de alguém, não será o vereador que vai 
fazer a estrada, será a prefeitura. Ressaltou que é grave usar o nome do vereador que corre 
atrás de verbas - como todos fazem -, difamando com mentiras, se foi algum assessor de 
deputado que mentiu, então deve tentar saber, inclusive os vereadores não sabiam até chegar 
o contrato de cedência, que foi implorado, pois se não fosse assim a Administração não 
mandaria. Afirmou que não admite estar falando sobre seu voto sem ele ter se pronunciado 
ainda. Afirmou que tem algumas emendas ao projeto de lei, juntamente com alguns colegas 
vereadores, não abre mão delas por problemas acontecidos, mas não concorda de dizerem seu 
voto, se nem ele próprio tinha decidido o voto. Usou a Tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou 
o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Comentou que 
lhe chamou a atenção quando fez um Pedido de Informação buscando saber qual foi o valor 
utilizado no desfile de sete de setembro do ano passado, imaginava que foi um valor muito 
grande, mas R$ 2728,90 (dois mil setecentos e vinte e oito reais e noventa centavos). 
Questionou se não tivessem comprado as rodas de liga leve para o Fiesta, não teria sobrado 
este valor para fazer o desfile novamente. Falou que ir a um jornal reclamar é fácil, mas o 
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município usar somas avultantes pode? Afirmou que lhe causa indignação quando vê um Pedido 
de Informação que fez sobre o concurso, para o qual a resposta diz que os documentos estão à 
disposição na prefeitura, no entanto se quisesse teria ido buscar na prefeitura sem ter feito o 
Pedido de Informação, por isso reitera o pedido para que seja enviado as cópias dos documentos. 
Relatou que na semana passada falou de sua indignação por estarem usando esta Casa para 
justificar o não pagamento da mudança de classe dos professores, estavam falando que nesta 
Casa havia um projeto não votado sobre o assunto. Ressaltou que não culpa a atual secretária 
de educação, mas como o assessor jurídico falou hoje, já poderiam estar sendo realizadas as 
mudanças de classes sem a necessidade de mudança da lei. Declarou que discorda em alguns 
pontos da fala do vereador Rodrigo porque criticou por não colocar o nome do deputado Fogaça 
como o deputado Cherini e não deram a eles a real condições de destinatários dos bens. Afirmou 
que não poderia deixar de questionar porque seu deputado Jerônimo Goergen em outros 
município que ele deu uma retroescavadeira, foi feito o reconhecimento e ele usou isso na 
campanha, assim como todos os demais deputados fizeram, inclusive está nas redes sociais é 
só procurar; todos os deputados tiveram direito a destinar máquinas para seus municípios e 
todos usaram como forma de demonstrar seu trabalho, acha que é mérito dos deputados, pois 
eles poderiam ter destinados para outros fins; acha certo pois beneficiaram os pequenos 
municípios. Acha que cabe aos vereadores como representantes do povo dar reconhecimento 
para quem apoia o município. Agradeceu o deputado Fogaça por destinar o trator para o 
município, a forma como veio ficou sabendo nesta semana, por isso critica o prefeito por não 
enviar quando foi pedida a documentação, se o prefeito tivesse enviado no prazo legal, esta 
discussão seria abreviada, mas não. Reclamou novamente da demora para receber respostas 
aos Pedidos de Informações, exige obter respostas de forma convincente, repudia esta atitude, 
pois se for difícil fazer cópias, podem mandar as informação digitalizadas. Falou que se algum 
vereador se sentir ofendido por alguma palavra que falou, está sempre disposto a voltar atrás 
assim como reconheceu quando foi cobrado pelo vereador Nercio. Usou a Tribuna o VEREADOR 
DIOGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
Afirmou que na próxima Sessão irá fazer a reiteração de um Pedido de informação a respeito da 
confecção de documentos de identidades dentro do município através da prefeitura, acha que 
deveria pressionar mais neste sentido, ver o que está acontecendo, pode inclusive vencer o 
convênio em pouco tempo e o serviço não será prestado à população. Comentou que os 
documentos de identidade tem validade de dez anos e só nos últimos trinta dias sabe de mais 
de dez munícipes que necessitaram deste serviço e tiveram que se deslocar a outros municípios. 
Relatou que na última vez que entrou em contato com o prefeito, o mesmo alegou questões 
técnicas, mas acha que com pouca coisa se resolve. Comentou sobre o transporte escolar, vem 
o ano inteiro questionando e acredita que somente vai terminar as reclamações no final do ano 
letivo. Relatou que foi procurado por pais de alunos do Mato Bier e Arroio Grande alegando que 
até quarta-feira desta semana não passou transporte escolar sem saber o motivo, então também 
vai colocar um Pedido de Informação na próxima Sessão porque o problema antes era o 
secretário, agora o secretário saiu e o problema continua por isso quer uma explicação sobre o 
motivo, seja problemas mecânicos ou nas estradas. Parabenizou o trabalho da Brigada Militar 
que nesta semana prendeu dois indivíduos que furtaram residências na localidade do Arroio 
Grande. Falou que como vereador deve se colocar à disposição para apoiar como sempre faz. 
Em COMUNICAÇÕES, 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. Deixou um registro do falecimento de Antonina, uma pessoa 
que tem grande admiração por sua família. Comentou que o projeto de lei sobre a 
retroescavadeira poderia ter sido votado antes, mas não foi votado devido a Pedidos de 
Informações dos colegas vereadores que a resposta acabou vindo recentemente e esclareceu 
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para os vereadores, pois sabiam mais ou menos o motivo da vinda do trator e da 
retroescavadeira para o município, sendo os dois na mesma cedência; o projeto ainda não foi 
votado porque o número da retroescavadeira veio errado para esta Casa, mas na próxima Sessão 
vai a votação com emendas; de sua parte vai ser aprovado com certeza. Pediu paciência, porque 
não foi votado por causa do protocolo ou falta de documentação. Comentou que também tem 
reclamações do transporte escolar, trocou de secretário e o problema continua, vai acabar o ano 
letivo e não foi feita a licitação, isso é ruim, chega um ponto que os vereadores perdem a 
paciência, estão exigindo o direito da população, que deve ser respeitada, mas não é. Ressaltou 
que as pessoas cobram dos vereadores, então os vereadores devem cobrar de alguém, do 
secretário e do prefeito, então espera que a nova secretária tome providências. Usou a tribuna 
o VEREADOR NÉRCIO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se 
faziam presentes. Comentou sobre o patrimônio que veio para contemplar os anseios da 
comunidade e até agora está sendo um transtorno. Falou ao Marcirio que o projeto de lei sobre 
a retroescavadeira não foi votado ainda por falta de documentação, se o prefeito disse que até 
ele não chegou nenhum oficio pedindo a documentação, pode passar na secretaria para ver os 
protocolos dos ofícios pedindo a documentação. Ressaltou que foi eleito pelo povo para trabalhar 
dentro da lei e desta forma seguirá. Falou que não aparece o nome dos deputados nas emendas 
porque é uma indicação do deputado, foi bom que indicaram o município, mas não é uma 
emenda parlamentar, apenas uma indicação para uma cedência através da secretaria do estado. 
Acrescentou que acordos internos não adiantam, pois para a votação precisa dos documentos. 
Comentou sobre um áudio que está circulando, o deputado afirmando que tinha mandado uma 
retroescavadeira para o município com acordo do prefeito e dos vereadores. Afirmou que como 
vereador nunca trocou uma palavra, nem com o assessor do deputado nem com o próprio 
deputado, então nesta parte ele pecou.  Falou que apoia dentro da lei e pediu ao Marcirio que 
marque uma reunião na associação convocando o prefeito e os vereadores que quiserem 
participar. Afirmou que se convocado vai comparecer para explicar esta situação, que está 
ficando ruim para os vereadores - sabe que estão usando o seu nome - e para o Marcirio como 
presidente da associação também, então acha que seria boa esta reunião. Usou a Tribuna o 
VEREADOR MANOEL RENATO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 
que se faziam presentes. Parabenizou o Jair da Agua Fria pela festa de sua filha. Agradeceu aos 
colaboradores de um torneio beneficente na Serra do Herval. Agradeceu ao governador Sartori 
pela obra programada na escola José Joaquim de Andrade, um assunto que há tempos o pessoal 
está tentando conseguir recursos para a reforma. Afirmou que sabe dos problemas no transporte 
escolar, mas tem certeza que hoje um dos grandes motivos dos problemas é o transporte para 
os universitários, pois as linhas são longas e as estradas são ruins. Relatou que hoje viu dois 
ônibus estragados na estrada, já tinha visto várias vezes um apenas, mas dois foi a primeira vez, 
então torce para que não aconteça estes problemas, mas dificilmente vai se resolver todas estas 
questões. Vai torcer para que o prefeito, junto com a nova secretária, consiga algumas melhorias 
para o transporte. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas 
e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, emendas e projeto de lei: PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIA Nº 075/18 DO VEREADOR TIAGO que seja providenciado reforma de bueiro 
que dá acesso a propriedade de Júnior Trapp. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 076/18 DO 
VEREADOR TIAGO que seja providenciado reconstrução de ponte na localidade Água fria perto 
das residências de Gabriel e Arai de Lima. Justificativa:  Com a construção da ponte diminuirá a 
distância de acesso de cerca de sete famílias até a estrada geral. EMENDA MODIFICATIVA 
Nº 001/18 E EMENDA ADITIVA Nº 001/18 AO PROJETO DE LEI 006/18. PROJETO DE 
LEI Nº 006/18 Institui o “Banco de Horas” no âmbito da administração direta do município de 
Barão do Triunfo e dá outras providências, após discutido e votado, foi aprovado com 07 votos 
favoráveis (vereadores Diogo, Manoel Renato, Ilo, Rodrigo, Alex Sandro, Tiago e Mateus) a 01 
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voto contrário (vereador Nercio). O PROJETO DE LEI 020/18 foi retirado de pauta. 
ATESTADO MÉDICO DA VEREADORA LUCIANE, justificando sua ausência na Sessão 
Ordinária do dia 15 de outubro de 2018. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE 
BANCADA. O VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, abriu mão da palavra. Usou a palavra o 
VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as 
pessoas que se faziam presentes. Afirmou que sempre foi um cobrador e sempre vai cobrar a 
respeito de cascalho na estradas, inclusive colocou um Pedido de Informação e hoje já é o 
vigésimo segundo mês do mandato e o Executivo ainda não tem uma cascalheira licenciada, 
sendo que no começo do mandato participou de uma reunião onde estavam discutindo um 
projeto a respeito de uma cascalheira, muito cobrou o secretário, mas nesta parte ele não tem 
culpa por isso se retrata a respeito deste assunto. Ressaltou que no primeiro ano aceita, mas no 
segundo ano não aceita mais este tipo de situação, vai terminar o mandato e não vai ter uma 
cascalheira liberada, isso fica chato, pois sem material fica difícil manter as estradas. Agradeceu 
o convite do Conselho Municipal de Saúde para participar das reuniões, sempre que puder vai 
estar presente. Corrigiu sua fala quando falou na Tribuna sobre o deputado Giovani Feltes, sendo 
que era o deputado Giovani Cherini. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP 
saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
Comentou sobre as respostas aos seus Pedidos de Informações e reiterações; sobre os 
desdobramentos falam que os professores serão pagos assim que terminar o decreto de 
contingenciamento; sobre os dias que não houve transporte escolar foram os dias que não houve 
aulas e se encontram na planilha de pagamentos aos transportadores, estando estas à disposição 
na tesouraria do município. Ressaltou que se quisesse ir na prefeitura, então teria ido, mas está 
usando o direito como vereador de pedir as cópias porque não vai estar atrapalhando as colegas 
da tesouraria. Assim como o deputado José Fogaça, agradece o deputado Cherini pelo empenho 
nesta retroescavadeira e em relação se ela foi cedida ou doada, estava olhando que no próprio 
sitio da secretaria estadual de agricultura diz que o governador entregou as máquinas, então se 
até o governo informa desta forma como terá certeza da forma que veio estas máquinas. 
Registrou que é favorável a cedência da máquina e os valores devem deixar bem estudado 
porque só a revisão custa R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) e deve ser feita com duzentas 
e cinquenta horas, isso daria R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos) por hora, só para a 
revisão. 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 de 
obras que conseguiu fazer bastante estradas e uma ponte que tinha bastante necessidade. Pediu 
para dar atenção a um atolador que tem em uma lomba próxima a casa do senhor Valdomiro 
Correa. Parabenizou a Brigada pela prisão de um meliante. Falou que é uma pena que o 
Executivo erra, pois se tivesse passado aos vereadores a forma que a máquina veio para o 
município, já não teria tanta discussão nas reuniões de comissões e poderia estar resolvido este 
problema. Ressaltou que a máquina já está sendo usada sem uma entrega técnica, isso já é um 
erro. Agradeceu o convite para as reuniões do Conselho Municipal de Saúde. Usou a palavra o 
VEREADOR RODRIGO, Líder do MDB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as 
pessoas que se faziam presentes. Sobre os ônibus escolares falou que é importante lembrar que 
faltou informações sobre os ônibus da prefeitura também, inclusive os maiores problemas são 
os ônibus da prefeitura. Falou ao vereador que apesar de constar no sitio do governo a entrega 
das máquinas, a entrega não quer dizer a forma que foram entregues. Falou ao Marcírio que 
com certeza o projeto será aprovado por esta Casa, não foi votado ainda não por culpa dos 
vereadores, mas pela demora do Executivo mandar o documento com o número do patrimônio, 
ainda bem que o jurídico verificou detalhadamente o projeto. Novamente falou sobre o 
transporte escolar, está preocupado com o próximo ano, pois os ônibus estão em uma situação 
precária, então deve se pensar bem em terceirizar todos, mas não pode ir para o terceiro ano 
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este problema. Falou que é importante marcar uma reunião com a secretária sobre as questões 
que estavam em aberto em Brasília, para depois poderem correr atrás de algum ônibus novo ou 
alguma outra coisa. Comentou que existem vários militantes do MDB em Barão do Triunfo, eles 
podem estar descontentes com algum vereador, prefeito ou algum secretário, mas não devem 
levar isso contra o candidato a governador Sartori, ele não tem nada a ver com o que acontece 
dentro do município, inclusive ele vem olhando para o município, inclusive a obra da escola, 
então pediu aos moradores de Barão do Triunfo que pensem com carinho em votar. Ressaltou 
que não está falando mal do candidato Eduardo Leite, de repente pode ser um grande 
governador, porém o Sartori sabe que é um grande governador, ele trabalhou com respeito, 
seriedade e transparência, por isso acha que não é hora de mexer no governador, o povo apoia 
Bolsonaro e Bolsonaro apoia o Sartori. Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, 
saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. Comunicou o falecimento 
de dona Carmelina Nogueira Vandame, desejou seus sentimentos aos familiares. Informou que 
na próxima segunda-feira não haverá Sessão Ordinária, sendo a próxima Sessão dia cinco de 
novembro porque segundo o Regimento Interno não haverá Sessão na quinta segunda-feira do 
mês. Desejou a todos uma boa eleição e que vença os melhores. Nada mais havendo a tratar 
determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, 
dia cinco de novembro de 2018, na mesma hora e local. 
 

Sala de Sessões, 22 de outubro de 2018. 
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