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Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário 
da Casa Legislativa, realizou-se a trigésima sétima 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 036/18, 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: Of. DCF n° 10483/2018 do 
Tribunal de Contas do Estado, encaminhando cópia de instrução técnica e despacho relativos 
ao Processo de Contas de Governo n°1779-0200/18-4. Convite para o 1° torneio de futebol 7 
no Campo Municipal. Convite para a temporada de verão da Cachoeira Solka. EXPEDIDAS À 
PREFEITURA: Of. n° 045/18 encaminhando proposições aprovadas em Sessão Ordinária do 
dia 05 de novembro de 2018. 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 MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e 
as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou os candidatos eleitos, Eduardo Leite para o 
governo do Rio Grande do Sul e Bolsonaro para presidente da república. Comentou sobre uma 
notificação do Tribunal de Contas do Estado, informação a situação dos limites de gastos com 
a folha de pagamento da prefeitura, que se encontra com um percentual de 54,99% (cinquenta 
e quatro inteiros e noventa e nove décimos por cento) das receitas do município, acima do 
limite máximo permitido de 54% (cinquenta e quatro por cento). Comentou sobre a 
retroescavadeira destinada à associação da Invernada dos Abreus, hoje será votado o projeto 
de lei com as emendas propostas. Deixou sua indignação e desabafo em relação a indicação 
de vereadores, foi priorizado comprar uma camionete para a secretaria de agricultura em vez 
de beneficiar a comunidade da Linha Francisca. Sobre a retroescavadeira, ressaltou que sua 
posição já é conhecida por todos e deixou os agradecimentos a quem olha para o município, 
independente de que partido for. Agradeceu ao deputado Giovani Cherini por ter ajudado o 
município, assim como o deputado Fogaça que beneficiou o município com um trator. Convidou 
a todos para voltar sempre a esta Casa para saber de todos os assuntos tratados aqui. Usou a 
Tribuna o VEREADOR DIOGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 
que se faziam presentes. Pediu desculpas ao pessoal da associação, em especial ao presidente 
Marcirio, por não ter estado presente na reunião, pois tinha agenda no gabinete dos deputados 
Lucas Redecker e Pedro Pereira, onde estava pleiteando o apoio dos deputados em relação ao 
problema de telefonia no interior. Ressaltou que amanhã está marcada a reunião junto à 
diretoria da Vivo, onde vai pediu solução mais rápido possível. Comentou que participou de 
uma reunião com o Governador eleito Eduardo Leite, com as lideranças do partido, onde ficou 
a par do posicionamento do governador, que será benéfico para o Estado, principalmente a 
preocupação que ele tem com os pequenos municípios do Estado. Falou que sempre foi 
favorável ao assunto da retroescavadeira ir para a associação e ficou contente que a reunião 
na comunidade deu bons frutos, então está contente por hoje o projeto ser votado e a 
comunidade poder usar a máquina. Comentou sobre o oficio informando sobre o limite da folha 
de pagamento do município, que está beirando os 55% (cinquenta e cinco por cento) podendo 
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gerar improbidade para o prefeito, por isso acha que ele deve tomar providências para sanar 
este problema, talvez através de alguns cargos comissionados ou função gratificado, ou talvez 
vetando algum aumento salarial. Ressaltou que providências são urgentes porque acha que o 
município nunca atingiu índices tão elevados e neste patamar o município não consegue mais 
emendas parlamentares gerando um prejuízo para o município. Relatou que hoje recebeu uma 
notícia que lhe deixou contente, suas contas como presidente desta Casa no ano de dois mil e 
dezesseis, foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, embora tenha pedido alguns 
esclarecimentos a respeito de alguns detalhes que segundo o entendimento deles não teria 
sido feito corretamente, mas foi explicado detalhadamente através de um parecer e o tribunal 
entendeu a forma que foram feitos os procedimentos em relação a insalubridade de 
funcionários. Agradeceu a todos os funcionários desta Casa. Usou a Tribuna o VEREADOR 
ILO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 

Parabenizou seu amigo Goqui pela realização de uma rodeio ontem. Comentou que foi de 
grande valia a reunião na associação da Invernada dos Abreus, chegaram a um consenso com 
a comunidade, que no fim saiu ganhando. Afirmou que de sua parte não tem nada contra, 
hoje será liberada a máquina e deseja que a associação faça bom uso. Agradeceu ao deputado 
Alceu Moreira pela emenda parlamentar de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em parceria 
com o Giovani Feltes para compra do micro-ônibus. Parabenizou os novos candidatos eleitos, 
Jair Bolsonaro para qual torcia muito a sua eleição e acha que foi a primeira vez que foi eleito 
um presidente com ideias diferentes, aposta que vai dar certo, alguém vai passar trabalho, 
mas as pessoas de bem não vão ser envergonhadas, deseja um bom governo, assim como o 
Governador Eduardo Leite, que não se elegeu com seu voto, mas respeita, acha uma grande 
pessoa também, a grande administração que fez em sua cidade acha que vai fazer no Estado. 
Falou que é muito preocupante a situação da folha de pagamento da prefeitura, deixa seu 
apelo ao prefeito para que faça alguma coisa para não deixar o município cair mais do que 
está hoje, com a folha quase em 55% (cinquenta e cinco por cento) e as emendas canceladas, 
então isso é muito triste, mas como vereador quer que as coisas sejam feitas corretamente, 
acha que não é só cortando hora extra que diminui a folha de pagamento, deve também cortar 
cargos em comissão e funções gratificadas; de uma forma ou de outra deve baixar a folha de 
pagamento, pois ao contrario quem vai pagar vai ser o município. Afirmou que trabalha em 
prol do município e das pessoas. Em COMUNICAÇÕES, 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 a preocupação com a folha de pagamento do município, que automaticamente 
sobe com a baixa arrecadação, então como diminuiu bastante a arrecadação, a folha subiu; 
realmente se preocupa e sabe que vai ter que ser tomada alguma providência. Comentou que 
em alguns municípios vizinhos até os ESF pararam de funcionar por causa do alto índice da 
folha de pagamento, então espera que aqui no município não seja necessário chegar até este 
ponto; não é impossível de reverter e reduzir até o limite. Parabenizou o Ademar Vaz pelo 
aniversário de sua filha. Deixou seus votos de pesares à família de Irineu. Agradeceu o convite 
do senhor Armando para participar dos eventos na cocheira durante o verão. Usou a Tribuna 
o VEREADOR TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se 
faziam presentes. Comentou sobre a notificação do Tribunal de Contas do Estado, que alerta 
os vereadores sobre a situação da folha de pagamento; o máximo é 54% (cinquenta e quatro 
por cento) da arrecadação, mas já está em 54,99% (cinquenta e quatro inteiros e noventa e 
nove décimos por cento) e isso não é recente, desde o começo do mandato já cobrava algumas 
mudanças e nada foi feito,  na época a administração dizia que tinha dinheiro sobrando, difícil 
de acreditar, pois não consertaram a pá carregadeira que está quebrada e ainda continua, 
assim como o caminhão caçamba tracionado e ônibus escolares, inclusive no Cerro dos Abreus 



 

 ATA 037/18  3 
 

 

ficou um ônibus mais de dois meses abandonado. Questionou como agora a administração vai 
conseguir consertar os veículos e máquinas; devem cortar gastos, administrar, pois o prefeito 
não está lá para ser bom para um ou outro, está lá para fazer uma gestão administrando para 
a maioria das pessoas. Pediu ao secretário de obras para melhorar a estrada da Produção, pois 
muita gente usa esta estrada para vir à sede do município, por isso esta estrada deveria estar 
sempre em boas condições e não é como está hoje. Deixou uma reclamação ao Executivo, 
acredita que não é por culpa do secretário, mas fez um pedido de um bueiro na propriedade 
de Junior Trapp e veio a resposta que já tinha sido feito o bueiro, mas foi constatado que o 
referido bueiro não foi feito. Questionou quem faz as respostas aos vereadores, pois 
responderam errado, isso é falta de respeito não só com os vereadores, mas com todas as 
pessoas. 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 025/18 DO VEREADOR RODRIGO que através da Secretaria de agricultura e meio 
ambiente tomem as devidas providências sobre o aparecimento de óleo e a causa da morte 
de peixes na cachoeira do Ambrósio, conhecida como cachoeira do Roque. PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIA Nº 080/18 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja providenciado 
colocação de parada de ônibus próximo a Escola Municipal Egídio, na bifurcação da estrada 
que dá acesso a Água Fria e Figueirinha. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 081/18 DO 
VEREADOR ALEX SANDRO que seja providenciado aterro no bueiro existente perto da 
residência do Senhor Adelcio Nogueira vulgo Socó na localidade Serra do Herval. PEDIDO 
DE PROVIDÊNCIA Nº 082/18 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado patrolamento, 
encascalhamento e roçadas no travessão que passa pelo Gelson Gelinski, na estrada dos 
Ambos, entrando no antigo mercado do Raul, indo até o Sergio Schualm e na travessa que 
passa pela residência de Altemir Mick saindo na entrada da estrada Alfredo Silveira. PEDIDO 
DE PROVIDÊNCIA Nº 083/18 DO VEREADOR MATEUS que seja realizada a reforma da 
ponte da estrada dos Marques com a maior brevidade possível, haja vista o grande fluxo de 
veículos e caminhões no percurso. Salienta-se que existem moradores dispostos a oferecerem 
as madeiras para que seja feita essa reforma. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 054/18 DO 
VEREADOR MATEUS que envie planta informando as medidas e os proprietários do terreno 
do cemitério e dos terrenos vizinhos. EMENDA ADITIVA Nº 002/18 AO PROJETO DE LEI 
020/18. PROJETO DE LEI Nº 020/18 Autoriza o Poder Executivo a ceder, sob forma de cessão 
de uso, a título gratuito, uma retroescavadeira marca Randon à Associação Comunitária da 
Invernada dos Abreu, e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 023/18 Altera a redação 

da Lei municipal nº 151/98 de 08 de dezembro de 1998 e dá outras providências. 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 passou despercebido a perda de um amigo, não foi feito um oficio de 
pesar, então quer pedir hoje para ser enviado à família. Parabenizou o Goqui pelo evento que 
ele realizou. Afirmou que faz quatro anos que a carregadeira veio para o município e acha que 
já faz três anos que esta máquina está quebrada, isso é uma indignação enorme, 
principalmente para ele, vereador Ilo e o prefeito Elomar que na época era vereador. Comentou 
que a folha de pagamento é uma preocupação grande, não é só o funcionalismo público, no 
cálculo entra cargos comissionados e funções gratificadas, então acha que o prefeito deve 
tomar atitudes, porém deve fazer o que é certo e cumprir as leis, isso sempre vai cobrar. Usou 
a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou a Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou a diretoria do clube Cruzeiro 
pelo evento realizado no sábado. Comentou que as roçadas nas estradas estão muito precárias 
e há tempo não são feitas, sobre a roçadeira e o trator já tem Pedidos de Informações que em 
resposta é alegado defeitos mecânico, mas não arrumam; algumas pessoas dizem que o trator 
funciona perfeitamente, mas não tem operador, porém o brejo está tomando conta das 



 

 ATA 037/18  4 
 

 

estradas, principalmente em Cerro dos Abreus, Invernada dos Abreus e Água Fria. Ressaltou 
que não é apenas pelo embelezamento das estradas, mas pela segurança, pois há falta de 
visibilidade em curvas. Pediu ao Executivo que, se não conseguir fazer o trator funcionar com 
o equipamento que tem, então se organize, pois agora estão entrando novos deputados, os 
vereadores também podem correr atrás de alguma emenda para adquirir alguma ferramenta 
para colocar em algum dos tratores, que muitas vezes ficam parados. Usou a palavra o 
VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as 
pessoas que se faziam presentes. Deixou seus pesares à Sonia pela perda de seu pai e quer 
fazer parte do oficio de pesar. Parabenizou o Goqui pelo evento que ele fez ontem. Parabenizou 
a associação da Invernada dos Abreus por estar adquirindo mais uma conquista, se mostrou 
ser uma associação organizada, se surpreendeu pela demanda da comunidade, seria difícil a 
secretaria de agricultura atender a todos. Infelizmente a máquina não pôde ficar somente na 
associação, acha que tem que trabalhar para toda a região. Pediu a todos que retorne à esta 
Casa sempre que puder. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP saudou a 
Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Como presidente 
do clube Cruzeiro, agradeceu a presença de todos no evento realizado sábado. Pediu desculpas 
ao Goqui por não ter comparecido no evento. Deixou seu pesares à Eni pela perda do Zezé, 
uma pessoa bem quista por todos e seu padrinho por consideração. Comentou sobre a perda 
do senhor Irineu Storck. Comentou sobre máquinas paradas no pátio, há caçambas, patrolas, 
retroescavadeira, plantadeiras, tanque, roçadeira e carregadeira, então deixa sua preocupação 
com estas coisas. Ressaltou que além de buscar coisas novas, é obrigação dos vereadores 
cuidar das coisas que já tem. Comentou que no pátio há três lixeiras prontas, vários vereadores 
já pediram e reforça o pedido para o Executivo instalar estas lixeiras, inclusive já havia pedido 
a colocação próxima à casa de Hélio Carrapicho. Pediu ao executivo maior agilidade para 
arrumar todo o maquinário estragado. Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE 
LUCIANE, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. Pediu 
desculpas ao Goqui por não ter comparecido no seu evento. Agradeceu o convite do secretário 
Giovani para o torneio, também o convite para prestigiar a cachoeira do Solka. Destacou que 
foi marcada para amanhã uma reunião com as empresas Vivo e Oi. Falou que foi decretado 
três dias de luto oficial pelo falecimento do senhor Zezé, ex-vereador desta Casa. Afirmou que 
na próxima semana está entrando com um pedido para ver quais medidas o prefeito vai tomar 
sobre a prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado, pois a folha de pagamento está 
excedida e o município pode ficar impedido de receber recursos federais. Nada mais havendo 
a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão 
Ordinária, dia dezenove de novembro de 2018, na mesma hora e local. 
 

Sala de Sessões, 12 de novembro de 2018. 
 

 
LUCIANE TEIFKE PACHECO          RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 

Presidente                                                1°Secretário 
 

 


