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Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário 
da Casa Legislativa, realizou-se a trigésima sexta 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 035/18, previamente recebida pelos edis, foi discutida, 
votada e aprovada por unanimidade. Após passou à leitura das correspondências RECEBIDAS 
DA PREFEITURA: Of. n° 222 encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta 
Casa Legislativa; Of. n° 223 encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta 
Casa Legislativa; Of. n° 224 encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta 
Casa Legislativa; Of. n° 225 encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta 
Casa Legislativa. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: 
Of. n° 044/18 encaminhando proposições aprovadas em Sessão Ordinária do dia 22 de outubro 
de 2018; Of. LEG n° 025/18 informando a aprovação do Projeto de Lei n° 006/18. EXPEDIDAS 
TERCEIROS: Não houve. A Seguir passou-se à leitura do resumo das proposições e projetos 
encaminhados à Mesa. 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 alguns aniversariantes do final de semana, o Vicente filho de sua 
afilhada, a Alexandra sua sobrinha. Parabenizou o pessoal da rádio que fizeram um baile, um 
dos maiores que viu, fica faceiro porque o município está conseguindo desenvolver ótimos 
eventos. Agradeceu a todas as pessoas que participaram deste evento. Agradeceu ao deputado 
Fogaça e o deputado Alceu Moreira que repassaram recursos de emendas para comprar um 
micro-ônibus, que de sua parte muito pediu ao prefeito para que trouxesse um pouco antes 
porque sabe que cada vereador tem seu deputado para fazer campanha e se o micro-ônibus 
tivesse chegado alguns dias antes, teria facilitado um pouco. Este recurso que o deputado 
Fogaça passou, de indicação do Giovani Feltes, pois eles teriam um acordo e o recurso do 
trator também foi da mesma forma. Comentou que nunca teve um micro-ônibus novo para 
fazer o serviço de transporte e agora chegou com recursos dos deputados do PMDB.  Em 
COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da 
palavra. Usou a Tribuna o VEREADOR RODRIGO, saudou o Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou o vereador Nercio pelo 
aniversário. Comentou sobre o micro-ônibus que viu em frente à prefeitura, até agora ninguém 
lhe avisou que tinha chegado este micro-ônibus da emenda que saiu no nome do Fogaça, mas 
é do Giovani Feltes e do Alceu Moreira. Afirmou que tem mais uma ambulância chegando, com 
as mesmas emendas, estas do Alceu e do Giovani, que na primeira licitação não teve 
participantes interessados, mas logo vai chegar, sabe que ainda bem que foi colocado no jornal 
que foi uma aquisição da administração para o município, acha que esqueceram de citar os 
vereadores que lutaram por esta emenda, a administração nada fez além da documentação, 
então achou uma falta de consideração com os vereadores porque lutou muito por esta 
emenda, assim como os vereadores Ilo e Renato, por isso usar o nome da administração sem 
usar o nome de quem realmente conseguiu a verba é uma situação de falta de conversa com 
os vereadores. Comentou que novamente passou-se uma semana sem Sessão, mas na última 
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Sessão comentou que haviam pedidos de informações vencidos, e continuam vencidos, não 
sabe se estão com medo de mandar a resposta ao pedido que fez referente às rodas de liga 
leve que foram colocadas no carro da prefeitura, sendo que as rodas que estavam no carro 
foram colocadas no carro do gabinete, então fica mais uma situação que afirma que as rodas 
não estavam estragadas, mas não sabe porque não vem a resposta ao pedido de informação. 
Comentou que em nome da prefeitura foi colocado nota de repudio nas redes sociais contra 
funcionários e a obrigação que eles têm de responder os pedidos de informações não vem 
para esta Casa. Relatou que recebeu uma ligação quinta-feira dizendo que a administração 
tinha decretado horas-extras para nenhum funcionário, mas questiona como os motoristas de 
ambulâncias, enfermeiros e técnicos vão vir trabalhar sem ganhar nada, isso lhe preocupa 
muito porque arrisca acontecer alguma coisa pior com os doentes do município por falta de 
profissional no posto de saúde. Falou que acha que se deve cortar, deve cortar cargos em 
comissão e secretarias, existem duas ou três secretarias que podem diminuir, podem colocar 
em conjunto com outras secretarias, como o ex-prefeito Luiz Raul fazia quando estavam ruins 
as contas. Deixa sua indignação com mais um decreto que no futuro vai ter questões jurídicas 
para os funcionários receberem através da justiça. Usou a Tribuna o VEREADOR MATEUS, 
saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 

Parabenizou as secretarias de saúde e de assistência social pelo evento Outubro Rosa realizado 
na semana retrasada, um bom evento bem interessante que sempre tem alguma coisa a 
agregar, principalmente por parte das mulheres. Parabenizou o vereador Nercio pelo 
aniversário. Agradeceu em nome do clube Cruzeiro, a todos que estiveram presentes na festa 
dos sócios. Comentou sobre uma indicação do vereador Diogo, sobre uma reunião na empresa 
Vivo; recebeu dezenas de reclamações do pessoal da Serra do Herval, Cerro dos Abreus e 
Morrinhos sobre a falta de sinal telefônico, já mandou um e-mail para a empresa, mas os 
vereadores fazendo uma pressão pessoalmente têm grande chance de reverter a situação. 
Concordou com o vereador Rodrigo sobre o decreto de não pagamento de horas extras, nem 
no plantão da secretaria de saúde; como gestor que foi na secretaria de saúde deve repudiar 
este decreto porque se acontecer uma emergência e sair o motorista e enfermeira, quem vai 
atender o posto, o médico sozinho não fica no posto por retaguarda legal e querem que o 
funcionário vá lá sem receber os seus direitos; os profissionais estão colocando seus registros 
como enfermeiros em risco. Ressaltou que sempre tenta ser justo, acha que tem outros pontos 
para fazer cortes na questão de pessoal, não é contra nenhum cargo em comissão, mas deve 
ser cortados primeiramente estes cargos, assim como funções gratificadas, inclusive hoje o 
vereador Tiago está pedindo a relação de todos os cargos em comissão e função gratificada 
que existem no município, pois as vezes não sabe quem são os secretários ou coordenadores. 
Afirmou que repudia o corte total das horas extras. Relatou que sentiu vergonha quando o 
Executivo usou uma página institucional do município para denegrir a imagem de uma 
servidora; quando foi chefe de gabinete, criou esta página com intuito de comunicação com a 
população; nunca viu nem um boteco ou outro comércio usar a página de seu comércio para 
denegrir uma pessoa, por isso acha que será mais um processo que a prefeitura vai levar e 
será mais uma despesa para o município. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando 
foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, emendas e 
projetos de lei: INDICAÇÃO Nº 024/18 DO VEREADOR DIOGO que juntamente com o 
Legislativo busque soluções para os problemas existentes ao sinal da telefonia Vivo em nosso 
município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 077/18 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
providenciado patrolamento da estrada Mato Bier, entrando perto de Mauro Gocthel, passando 
pela residência da Senhora Teresa com encascalhamento nos lugares necessários nesse 
trajeto. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 078/18 DA VEREADORA LUCIANE que seja 
providenciado patrolamento e encascalhamento da estrada Linha Dona Francisca. 
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PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 079/18 DA VEREADORA LUCIANE que seja providenciado 
restauração e elevação da ponte que dá acesso a residência de Dilamar Jass na localidade Arroio 
grande. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 051/18 DO VEREADOR MATEUS que envie cópia 
da documentação enviada pelo judiciário e as respostas prestadas pela administração com 
relação ao concurso. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 052/18 DOS VEREADORES MATEUS 
E DIOGO que informe os gastos totais com a folha de pagamento do município, com o seu 
perspectivo percentual, enviando cópias integrais de todas as notificações recebidas do Tribunal 
de contas nesse ano com relação a folha de pagamento. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 
053/18 DOS VEREADORES TIAGO, RODRIGO, ALEX SANDRO, ILO, LUCIANE E 
MATEUS que informe os CCs e FGs existentes hoje na Prefeitura, informando nome e o 
respectivo cargo de cada um. REQUERIMENTO N° 002/18 DO VEREADOR DIOGO requer 

agendamento de reunião com a Empresa de telefonia Vivo para tratarem sobre problemas 
decorrentes no sinal de telefone em nosso município. REQUERIMENTO N° 003/18 DO 
VEREADOR DIOGO requer a Presidente que a Câmara juntamente com a Câmara Municipal 
de Mariana Pimentel organize um campeonato de futsal de integração entre as Câmaras 
municipais da região. O vereador Mateus pediu vistas à EMENDA N° 002/18 AO PROJETO 
DE LEI N° 020/18, ao PROJETO DE LEI N° 020/18 e ao PROJETO DE LEI N° 023/18. 
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. Comentou que vereador não quer fazer pedidos de estradas, mas 
muitas vezes é obrigado, pois alguns apoiadores pedem e sabendo da situação que o 
moradores têm, então já pediu muitas vezes. Comentou que a estrada do Quico está ruim, o 
tempo afirmou, mas na semana passada a patrola ficou parada no pátio vários dias, não sabe 
se é para contenção de despesas, porém acha que é hora de fazer esta máquina trabalhar e 
com certeza não é culpa dos operadores que não estão ganhando horas extras, ninguém está 
ganhando horas extras desde o começo do ano, apenas está faltando mais incentivo aos 
funcionários, até de máquinas para trabalhar, pois onde os funcionários não se doam a empresa 
quebra e lamentavelmente não sabe se não é o futuro do município. Parabenizou o governador 
eleito Eduardo Leite, não votou nele pois achava que o Sartori deveria continuar, mas respeita 
a opinião da maioria e torce para que o estado saia de vez da situação que está; de mesma 
forma ao presidente eleito Jair Bolsonaro, pois é o primeiro político de grande escalão que vê 
chegar ao poder sem botar milhões e milhões em campanha, alguns ministros ele falou antes 
da eleição e ganhou dentro de casa esta eleição porque não podia sair para a rua por risco a 
sua vida, então deseja que ele faça um bom governo. Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, 
Líder do PSDB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 
presentes. Deixou um pedido ao secretário de obras para aproveitar esta estiagem porque tem 
vários bueiros, pontes e estradas secundárias em situação bastante deplorada, fala isso porque 
conhece a situação; foram feitas algumas melhorias nos últimos dias, mas pede atenção agora 
às estradas secundárias. Agradeceu ao Executivo pela aquisição de um ônibus para a secretaria 
de saúde, apesar de não considerar o fator político, apenas considerando que o ônibus está no 
município e vai começar a atender a população. Ressaltou que muitas vezes dependem de um 
vereador ou de um deputado e este deve ser levado, deve ter o mérito da conquista, mas o 
que vale é que o ônibus está no município, apesar de o Executivo talvez tenha falhado. 
Comentou sobre uma pendência com a empresa ACV, foi tirada uma linha que passava por 
Arroio Grande, por isso deve tentar uma reunião novamente. Reiterou o pedido de uma reunião 
na CEEE para tratar dos problemas que podem acontecer com o aumento da demanda de 
energia elétrica. Agradeceu pela votação ao governador eleito Eduardo Leite, foi uma votação 
expressiva assim como será a cobrança no seu governo, para trazer melhorias ao município. 
Usou a palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou a Presidente, demais colegas 
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Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Deixou seus sentimentos aos familiares da 
Girlaine Kuck e pediu um oficio de pesar. Parabenizou o município pela chegada do ônibus, mas 
junto com os demais vereadores deixa seu descontentamento porque acha que não custa 
colocar os nomes de onde veio o benefício, do deputado Fogaça, do Feltes e do Alceu Moreira. 
Comentou que o Sergio Moraes deu uma emenda de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais) com a qual gostaria que fosse comprado este ônibus, mas foi dito que não poderiam 
comprar, porém depois surgiu uma brecha e a administração conseguiu juntar duas emendas 
parlamentares e comprar este micro ônibus, sendo que poderiam ter comprado com apenas 
uma emenda, no entanto o que importa é que a emenda está no município, sendo um 
patrimônio do município. Comentou sobre o projeto de lei sobre a retroescavadeira, este está 
sendo uma polêmica, o nome dos vereadores estão sendo usados, afirmando que os mesmos 
estão trancando, infelizmente deve votar as coisas certas; é de acordo que a máquina vá para 
a associação, mas não concorda com quem diz que é emenda parlamentar, é apenas cedida 
pelo estado por indicação do Giovani Cherini, o patrimônio é do estado e não do município, 
mas por lei pode ser cedida, então é de acordo. Afirmou que jamais foi contra a máquina ir 
para a associação, sempre vai defender aquele pessoal, mas está aqui para fiscalizar e fará isso 
da forma correta. Parabenizou a campanha do Outubro Rosa e também o Novembro Azul, esta 
Casa sempre foi parceira e o pessoal da saúde pode contar com os vereadores para estas 
campanhas. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP saudou a Presidente, 
demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Com relação à empresa Vivo, 
acha interessante fazer um abaixo-assinado, anotar o número do celular das pessoas para a 
empresa ter conhecimento do quanto ela deixará de arrecadar se estes clientes deixarem de 
usar os serviços da empresa. Esclareceu que pediu vistas ao projeto de lei 023/18 porque 
infelizmente no mês passado um pessoa lhe perguntou se era verdade que os vereadores 
estavam trancando um projeto do Conselho Municipal de Educação que consequentemente 
estaria impedindo os professores de ter mudança de classe. Falou que vai analisar melhor o 
projeto, mas não é isso que tranca a cedência de mais uma mudança de classe dos professores. 
Afirmou que fica triste por mais uma vez estar sendo usado o nome desta Casa como desculpa. 
Parabenizou o recebimento do micro-ônibus - acha que é o segundo micro-ônibus, o Odone 
conseguiu outro no ano de dois mil e seis - que vem para somar, inclusive tem acesso para 
cadeirantes. Afirmou que também fica entristecido pelo Executivo estar esquecendo de quem 
trabalha na parte política para conquistar estes recursos, os vereadores do PMDB deveriam 
pelo menos ter sido convidados para participar da entrega deste carro. Comentou que veio um 
trator por intermédio do deputado Fogaça, a retroescavadeira por intermédio do PR do 
deputado Giovani Cherini, embora o partido não tenha vereador nesta Casa, deve reconhecer 
que foi empenho do partido, por isso acha que o Executivo tem pecado nesta parte. Citou que 
o PP não foi mencionado quando veio alguns implementos oriundos do deputado Afonso Hamm, 
no ano passado. Pediu ao Executivo mais atenção e reconhecimento por quem tem trabalhado 
nesta Casa e no município. 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 vereador Nercio pelo aniversário. Deixou seus sentimentos de pesares à família 
da Girlaine Kuck. Parabenizou a diretoria do Clube Cruzeiro pelo evento. Deixou um recado 
para todos participarem da campanha Novembro Azul, acha que os homens devem se 
conscientizar e prevenir-se. Afirmou que acha importante fazer uma reunião com a empresa 
Vivo, também fazer um abaixo-assinado porque outra vez que procuraram a empresa, em 
quatro ou cinco dias foi resolvido o problema. Parabenizou os colegas vereadores e deputados 
pela aquisição do micro-ônibus. Comentou que passou na estrada do Fumo, onde a situação 
está difícil, assim como os trechos da Serra do Herval até a Certaja, na Boca do Campo e Linha 
Nova. Também no Mato Bier até o Arroio o Grande, onde o Valmir Lietz estava arrumando com 
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um trator e uma plaina. Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, saudou 
novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. Parabenizou o vereador Nercio 
pelo aniversário. Parabenizou a secretaria de saúde e a secretaria de assistência social pelo 
evento que aconteceu no salão paroquial referente à campanha Outubro Rosa. Comentou sobre 
o convite da associação da Invernada dos Abreus para os vereadores participarem de uma 
reunião no dia seis de novembro. Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente 
Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia doze de novembro de 2018, 

na mesma hora e local. 

 
Sala de Sessões, 05 de novembro de 2018. 

 
 

LUCIANE TEIFKE PACHECO          RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 
Presidente                                                1°Secretário 

 
 


