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Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no 
Plenário da Casa Legislativa, realizou-se a trigésima oitava 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, Manoel Renato 
dos Santos Silva, Mateus de Lima Romeira, Tiago Pacheco Govoni e Rodrigo Semensatto de 
Lima. O vereador Ilo Wildfaier Lombardi não estava presente. Havendo “quórum”, a Presidente 
Luciane, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. A ATA 037/18, 
previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após 
passou à leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. 235/18 
encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa. RECEBIDAS 
DE TERCEIROS: Of. 063/18 convidando para formatura pré escolar da escola Dom Pero II. 
Convite para Seminário Territorial de Segurança Alimentar e Nutricional. Convite para evento 
Agricultura Conservacionista. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 047/18 encaminhando 
proposições aprovadas em Sessão Ordinária do dia 12 de novembro de 2018. Of. LEG 026/18 
informando aprovação do Projeto de Lei 020/18 com emenda aditiva. Of. LEG 027/18 
informando aprovação do Projeto de Lei 023/18. Of. 046/18 lembrando o Executivo que o 
prazo encontra-se atrasado para envio dos Projetos de Lei da LDO e Orçamento 2019. 
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. Comentou sobre a reunião com a empresa Oi, onde chegou 
otimista e saiu decepcionado, pois lhe passaram que não há obrigação de cobrir com sinal 
telefônico o interior do município, na Vivo foi passado que o sinal de telefone que tem no 
interior é por acaso. Na empresa Oi soube que há uma obrigação por parte da empresa de 
prestar serviço de telefonia fixa por satélite. Comentou que os vereadores foram à reunião 
achando que seria mais fácil, mas é quase impossível de resolver este problema para a zona 
rural. Parabenizou o Garigan pelo torneio de ontem. Comentou sobre os vetos que irão à 
votação, o prefeito vetou algumas emendas propostas pela Câmara, mas a ideia do prefeito 
seria reduzir os gastos. Ressaltou que se fosse da forma que o prefeito pensou iria a favor do 
veto, mas sendo a favor do veto ficará como era antes, então hoje será contra o veto, talvez 
o prefeito mande novo projeto futuramente porque atualmente deve-se reduzir despesas de 
alguma forma. Sobre o veto à emenda que propunha horas extras para os funcionários da 
saúde, acha que o posto é quase inviável ficar sem horas extras, então deve ter mais controle, 
quem tem poder para isto deve fiscalizar bastante, os médicos devem ter consciência que o 
município está em situação precária. Afirmou que fica muito difícil deixar o posto de saúde sem 
horas extras. Usou a Tribuna o VEREADOR TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou o Garigan pela organização de 
mais um torneio. Comentou que a chuva que aconteceu foi muito bem vinda para os 
agricultores. Agradeceu o secretário Alvicio por duas caçambas de areia para a capela do Mato 
da Justa, onde faz parte da diretoria. Pediu ao secretário de obras para dar atenção à estrada 
da Produção, dando melhores condições com cascalho e abertura de algumas regiões. Trouxe 
um convite aos vereadores, da Emater, para participarem de um dia de campo em Sertão 
Santana sobre agricultura conservacionista. Agradeceu a administração por ceder um ônibus 
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para este evento. Agradeceu a presença do prefeito, achou muito válida a presença para 
discutir sobre a folha de pagamento, os vetos e os projetos que estão na Casa. Afirmou que 
será contra o veto, acredita que o prefeito deveria ter vindo antes, quando mandou o projeto, 
acha que deve cortar gastos, mas a questão do posto de saúde é complicada, deve ter alguma 
fiscalização melhor, porém algumas horas extras sempre deverá ter. Usou a Tribuna o 
VEREADOR RODRIGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 
se faziam presentes. Parabenizou o secretário Jovane pelo torneio, embora não tenha estado 
presente, pois estava em outro evento. Comentou que o pessoal da cidade conseguiu um 
caminhão para levar seus cavalos para um evento, então foi dirigindo o caminhão. Comentou 
sobre o menino Roger que saiu com segundo lugar na categoria laço piá. Ressaltou a 
necessidade de pensar mais na questão do tradicionalismo, a administração poderia também 
dar mais atenção a estes eventos, ultimamente está difícil fazer um evento como um rodeio, 
pois se não tiver a colaboração da administração e de entidades do município, o CTG sozinho 
não consegue fazer. Comentou que isso, assim como os torneios promovidos pelo secretário 
de desporto, tiram as crianças de várias coisas ruins que se vê. Comentou que neste evento 
que participou, deveria ter aproximadamente duas mil pessoas, talvez mil pessoas tivessem 
pelo menos uma faca, mas não viu nenhuma briga durante o dia que estava lá. Enfatizou que 
há muitas pessoas contra armar a população, mas uma situação tão armada que um rodeio e 
não dá briga significa que tem respeito, por isso acha que as pessoas andando como 
antigamente terão mais respeito, sem discussão e desunião. Agradeceu ao Vinicius Fraga que 
emprestou o caminhão para levar os cavalos ao rodeio. Parabenizou o Fernando do posto que 
seus cavalos foram campeões em todas as participações. Comentou que as respostas sobre as 
rodas de liga leve demorou bastante, mas não achou um valor excessivo, foi R$ 1.060,00 (um 
mil e sessenta reais), sem necessidade porque as rodas velhas estão no carro do gabinete, 
então este valor poderia ser investido nas horas extras na saúde para não acontecer da 
coordenadora ter de viajar como técnica em um final de semana porque não tinha quem fosse 
em uma remoção. Ressaltou que sua preocupação não era colocar uma emenda tentando 
beneficiar algum funcionário, inclusive tem o vereador Mateus, que também é funcionário, e 
sabe que existem muitos funcionários contra os vereadores que votaram a favor da redução 
das diárias, que não foi pensando em funcionários que este projeto foi votado. Nesta emenda 
de dar horas extras só para o plantão, não está pensando só nos funcionários, mas nos 
secretários não precisarem viajar em sábados e domingos porque não tem motorista para ir, 
inclusive mais um item errado porque as vezes não tem cursos de primeiros socorros e isso a 
lei cobra. Destacou que a emenda é para dar horas extras para o plantão, não aos demais 
funcionários. Usou a Tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Agradeceu e parabenizou o Garigan pelo 
evento de ontem, no qual teve o prazer de entregar um troféu para sua afilhada. Agradeceu a 
atenção do Alvicio em um caso de uma pessoa que lhe procurou preocupada com um valo que 
em caso de chuva poderia inundar a casa dela. Pediu atenção à roçadeira que está parada; na 
semana passada sofreu um acidente de carro em uma curva, se tivesse roçada a estrada 
poderia ter evitado este acidente. Afirmou que é contra o veto às horas extras porque embora 
sabendo da situação difícil que se encontra o município, deve escolher prioridades e sua 
prioridade sempre será saúde, não pode deixar comentar isso porque a saúde funciona de 
forma contínua e precisa de gente disponível para atender as demandas. Comentou que a 
Brigada Militar funciona com plantão e como não tem gente suficiente para completar a escala 
então são feitas horas extras. Relatou que o posto de saúde ficou fechado ontem das nove 
horas da noite até à uma e trinta da manhã porque não tinha funcionários. Questionou se 
adianta ter um posto de saúde equipado e ambulâncias se não tem o principal que são os 
profissionais, então se tiver que cortar, deve cortar outras áreas e não na saúde porque o 
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prejuízo pode ser uma vida. Citou alguns municípios da região que não mantêm postos de 
saúde aberto durante a noite, porém estes municípios tem hospitais mais perto, 
diferentemente de nosso município. Ressaltou que seu voto não é um voto corporativo ou 
beneficiando funcionário. Ressaltou que podem lhe procurar se restou alguma dúvida sobre 
seu posicionamento. Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram 
convidados a fazer uso da palavra. Usou a Tribuna o VEREADOR DIOGO, saudou o 
Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Falou sobre sua 
preocupação com a falta do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentarias e do Orçamento para 
o próximo ano, sabe que a presidente tem cobrado o Executivo, mas a o projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias tem o prazo até o dia quinze de agosto para ser recebido nesta Casa 
e o Orçamento até o dia trinta de outubro, então deixou um alerta ao Executivo porque o 
prefeito pode correr o risco de sofrer consequências por crime de responsabilidade fiscal. 
Ressaltou que até o recesso tem somente quatro Sessões Ordinárias e os projetos têm um 
prazo regimental para serem analisados, então provavelmente vai ficar apertado o prazo de 
votação. Parabenizou o secretário Garigan pelo torneio realizado, principalmente pela 
organização e arbitragem. Comentou sobre a reunião com a empresa Vivo e com a Oi, destacou 
que os vereadores foram bem atendidos, mas sempre recebem uma resposta quase sempre 
formulada, sempre a mesma desculpa, no entanto foi prometido formular ampliação da 
telefonia por parte da Oi, sendo mais receptiva do que a empresa Vivo, que destacou que o 
sinal telefônico no interior não é obrigação da empresa, deve cobrir apenas oitenta por cento 
da área urbana e no interior restante apenas sinal residual. Ressaltou o sentimento de injustiça 
com o interior, embora tenha a questão econômica, não é viável porque a população do interior 
é menor. Afirmou que o assessor do Sossela disse que iria levar este problema aos deputados 
para debaterem e buscarem soluções. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando 
foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, vetos e 
diárias: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 084/18 DO VEREADOR DIOGO que seja 
providenciado conserto da placa da entrada do município e que seja refeito uma placa com 
divulgação dos atrativos turísticos do município, bem como as festas da Uva e do Agricultor, 
sendo que a mesma pode ser incluída no orçamento de gastos de divulgação da Festa do 
Agricultor. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 055/18 DOS VEREADORES TIAGO E RODRIGO 
que informe se já está no tempo de fazer a revisão da retroescavadeira que vai ser cedida 
para a Associação da Invernada dos Abreu, caso já tenha sido feito envie documentação de 
comprovação. MOÇÃO DE APAUSO À BRIGADA MILITAR PELOS SEUS 181 ANOS DE 
AUTORIA DE TODOS OS VEREADORES. VETO TOTAL A EMENDA MODIFICATIVA Nº 
001/18 DO PROJETO DE LEI Nº 006/18. REJEITADO com 5 votos contrários (vereadores 
Manoel Renato, Rodrigo, Nercio, Tiago e Mateus) a 2 favoráveis (vereadores Alex Sandro e 
Diogo). VETO TOTAL A EMENDA Nº 001/18 DO PROJETO DE LEI Nº 019/18. REJEITADO 
por 07 votos contrários. DIÁRIA DOS VEREADORES MATEUS, DIOGO, ALEX SANDRO, 
MANOEL RENATO e LUCIANE, ida às empresas Vivo e Oi, em Porto Alegre, dia 13 de 

novembro 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. Agradeceu a todos que estiveram presentes no campeonato 
de sinuca no clube cruzeiro, em especial aos organizadores do evento. Reiterou um Pedido de 
Informação, pois não foi informado qual patrola se referia, porém é uma que foi reformada na 
administração do ex-prefeito Odone. Comentou que lhe chamou a atenção a situação da 
ambulância Doblô que não irá mais a leilão, mas já foram retirados os bancos e várias peças. 
Desejou melhoras ao vereador Ilo. Usou a palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, 
saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
Agradeceu a presença do prefeito que veio explicar a situação do s vetos, acha que deveria 
ter vindo antes de votar o projeto e colocar as emendas. Parabenizou o Garigan pela realização 
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do torneio. Parabenizou o menino Roger por representar no rodeio do Marrom. Usou a palavra 
o VEREADOR ALEX SANDRO, Líder do PDT, saudou a Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Comentou que foi muito válida a ida à 
empresa Vivo, apesar de não ter conseguido resolver quase nada, mas serviu para ter uma 
explicação às pessoas. Parabenizou a Brigada Militar pelos cento e oitenta e um anos, em 
especial à Brigada que atua no município. Parabenizou o Garigan pelo torneio. Agradeceu a 
presença do prefeito e destacou que ele poderia todas as segundas-feiras se reunir com os 
vereadores, pois acha que ninguém chega a algum lugar sozinho, deve -se trocar ideias. 
Parabenizou o secretário Alvicio pelo trabalho realizado no Cerro dos Abreus. Pediu melhorias 
na estrada da Zona dos Marques, além da ponte que precisa de atenção, em frente à casa do 
senhor João Govoni está difícil de passar carros pequenos. Desejou melhoras ao vereador Ilo. 
Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do MDB, saudou a Presidente, demais 
colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Desejou melhoras ao vereador Ilo. 
Declarou que acha que onde tem diálogo os funcionários não vão se negar de trabalhar, 
inclusive o secretário de obras está conseguindo tocar a secretaria sem nenhum minuto de 
hora extra, com algumas dificuldades, mas com algumas melhoras. Comentou que nunca 
criticou a secretaria de obras, mesmo quando era oposição. Ressaltou que onde tiver diálogo 
e bom senso o funcionalismo funciona, mas na outra administração cobrava mais reuniões com 
os funcionários, como votou contra aumento de ganhos dos funcionários que iriam fazer a 
gestão do FAPS. Comentou que vê uma pequena melhora nas estradas, o tempo está ajudando 
e acha que com diálogo o secretario está conseguindo tocar a secretaria, apesar de ser bem 
complicada em questões de funcionários, principalmente sem horas extras. Usou a palavra o 
VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as 
pessoas que se faziam presentes. Agradeceu a presença do prefeito e pediu que venha mais 
nesta Casa. Desejou melhoras ao vereador Ilo. Parabenizou os funcionários da Câmara e da 
secretaria de saúde pela campanha Novembro Azul, assim como o Outubro Rosa, que incentiva 
a prevenção ao câncer. Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, saudou 
novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. Desejou uma boa recuperação 
ao vereador Ilo. Parabenizou o Garigan pelo torneio. Agradeceu a presença do prefeito que 
veio esclarecer sobre a situação do município, sobre os vetos, entre outros assuntos. Nada 
mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a 
próxima Sessão Ordinária, dia vinte e seis de novembro de 2018, na mesma hora e local. 
 

Sala de Sessões, 19 de novembro de 2018. 
 

 
LUCIANE TEIFKE PACHECO          RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 

Presidente                                                1°Secretário 
 

 


