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Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no 
Plenário da Casa Legislativa, realizou-se a trigésima nona 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 038/18, 
previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após 
passou à leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. 240/18 
encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. 241/18 
encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. 242/18 
encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa. RECEBIDAS 
DE TERCEIROS: Convite para formatura da escola Antônio Guedes Brandão; Convite para 
Dia de campo em Apicultura. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 048/18 encaminhando 
proposições aprovadas em Sessão Ordinária do dia 19 de novembro de 2018. Of. LEG 028/18 
informando rejeição do veto à emenda ao Projeto de Lei n° 019/18; Of. LEG 029/18 informando 
rejeição do veto à emenda ao 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 DIOGO, saudou o 
Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Agradeceu a 
Brigada Militar que veio nesta Casa para receber uma Moção de Aplauso assinada por todos 
os vereadores pelos cento e oitenta e um anos de existência. Afirmou que está assinando junto 
com os vereadores Mateus e Alex Sandro um Requerimento para que a presidente desta Casa 
marque junto ao Ministério Público uma audiência onde terão que fazer, como foi combinado, 
um abaixo-assinado de toda a comunidade, principalmente dos pontos onde tem deficiência 
de sinal telefônico porque as empresas Vivo e Oi declararam que através delas a população 
não poderia ter nenhum respaldo para este serviço, então através do Ministério Público 
poderiam criar uma obrigação para as operadoras a manter os serviços que já tinham prestado. 
Agradeceu o executivo por mandar a Lei de Diretrizes Orçamentarias - um pouco atrasada, 
mas em tempo de ser votada - nos próximos dias vai ser estudada e os vereadores também 
estão esperando o orçamento para o ano de dois mil e dezenove, mais uma vez deixa sua 
manifestação para que o Executivo mande o quanto antes possível, pois a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e o Orçamento são as duas matérias mais importantes que são consideradas 
para o bom funcionamento do Poder Executivo. Deixou o alerta ao Executivo em relação às 
estradas, pois com um dia ou dois de chuva não as pessoas conseguem andar nas estradas. 
Enfatizou que as estradas do Arroio Grande, da Linha Francisca e da Produção estavam 
intransitáveis depois da chuva. As estradas devem ser arrumadas, mas o cascalho é de 
fundamental importância nas estradas, devido às lombas e lugares de terreno argiloso e as 
pessoas não podem ficar sem acesso. Ressaltou que lhe preocupa bastante é a folha de 
pagamento acima do limite, com isso várias medidas estão sendo tomadas, acredita que é isso 
que o prefeito deve fazer, mas devido aos cortes pode nos próximos dias ficar pior a prestação 
de serviços por não ter um secretário na pasta. Pediu para não parar os serviços, que o prefeito 
consiga organizar de alguma maneira para não parar, principalmente questões de estradas e 
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saúde e outras questões importantes para não deixar o município desamparado. Enfatizou que 
os cortes de gastos devem ser feito, inclusive por orientação do Tribunal de Contas. Pediu para 
o prefeito não parar os serviços básicos baseado na desculpa e entendimento de cortes de 
gastos, que no seu ponto de vista o prefeito deixou chegar a esta situação. Usou a Tribuna o 
VEREADOR MANOEL RENATO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 
pessoas que se faziam presentes. Agradeceu a presença da Brigada Militar que vieram receber 
uma pequena homenagem da Câmara, eles que estão fazendo por merecer, trabalhando 
conforme é o certo. Parabenizou a secretaria de obras, pois está vendo a continuidade do 
serviço, hoje o prefeito está tomando algumas atitudes que não queria, pois acha que quando 
o município pode formar uma equipe de secretários é um orgulho para o município, embora 
tenha gente que pensa diferente, mas se conseguir montar uma equipe mais vai desenvolver 
o serviço, porém devido à baixa arrecadação estas atitudes devem ser tomadas. Ressaltou que 
não acha bom, diminuir horas extras e ter que demitir as pessoas que estavam trabalhando. 
Acrescentou que os poucos cargos em comissão que poderão ficar vão ter de trabalhar o dobro 
para dar continuidade no serviço; sabe que não é novidade para ninguem que nesta época de 
fim de ano, em gestões passadas não se via patrola e nem outras máquinas porque não tinha 
dinheiro para comprar lâminas nem combustível, mas hoje, neste sentido, o município está 
muito bem colocado e pode dar atendimento trabalhando diariamente. Parabenizou o Egídio 
pelo torneio que realizou neste domingo. 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 a Brigada Militar, todos os vereadores foram favoráveis à Moção de Apoio aos 
serviços prestados à nossa cidade e cidades vizinhas. Falou que hoje estaria colocando um 
pedido de encascalhamento de estrada; a estrada do Arroio Grande é prioritária no 
encascalhamento porque de acordo informações que teve, não passava nada no sábado nesta 
estrada, então esteve conversando com o prefeito, o qual lhe afirmou que nesta semana vai 
ser encascalhada a estrada e não gosta de colocar pedido de estradas, gosta de conversar com 
o prefeito e secretário e esperar para ver se acontece, se não acontecer na próxima segunda-
feira vai entrar com um pedido de encascalhamento. Ressaltou que todos os carros da saúde 
usam a estrada do Arroio Grande para sair do município em direção à Mariana Pimentel. 
Parabenizou o prefeito por alguma medidas tomadas, por alguns cargos em comissão que 
tiveram de ser afastados por algum tempo e agradeceu as pessoas que ocupavam estes cargos, 
pois entenderam que devem ser parceiros nas horas boas e nas horas ruins. Relatou que 
segundo afirmações do prefeito, no próximo mês haverá mais alguns ajustes e acha que devem 
ser feitos para poder fechar o ano pelo menos no amarelo. Deixou um alerta à administração 
às lixeiras que estão cheias de lixo e não está vendo recolhimento, como a lixeira próxima ao 
salão da Melhor Idade e na rua Sete de Setembro, entre outros locais que o lixo está se 
espalhando por falta de recolhimento. Usou a Tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o 
Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Agradeceu a 
presença da Brigada Militar que veio receber uma homenagem desta Casa, é uma das 
entidades que mais fazem por merecer uma homenagem como esta Casa ofereceu. 
Parabenizou a Andriele pelo evento de Balé. Comentou que é muito importante as ações 
voltadas para a cultura do município. Comentou sobre o evento que acompanhou pela internet, 
do Ministério Público de Porto Alegre, falando sobre telefonia rural, no qual participaram 
deputados, as empresas Oi e Vivo e procuradores de várias partes do estado e deixaram bem 
claro a responsabilidade da empresa Oi sobre a telefonia rural no estado, da telefonia via 
satélite, que é a forma que oferecem este serviço. Ressaltou que conseguiu mandar uma 
mensagem que foi respondida por um procurador que como a empresa deu a perspectiva de 
serviço, ela tem a obrigação de manter este serviço, por isso reforça o pedido para esta Casa 
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marcar uma reunião para ter como provar que as pessoas tinham o serviço, inclusive seria 
importante anexar algumas contas de algumas pessoas que tinham o serviço. Ressaltou que 
foi tentado conversar com as empresas, como não resolveu então devem ir para a justiça para 
buscar a solução. Fez duas reiteração a pedidos de informações porque alguns documentos 
estariam a disposição na prefeitura, agora deve-se agendar para ver se o prefeito pode mostrar 
os documentos, mas não pode rebaixar o trabalho desta Casa e se é um direito de ter uma 
cópia dos documentos, vai reiterar novamente o pedido. Pediu para ser encaminhado a conta 
do cemitério. Falou para que o Executivo tenha mais atenção às respostas para esta Casa 
porque não está atingindo somente um vereador, mas todo o Poder Legislativo do município. 
Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas 
por unanimidade as seguintes proposições: PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 085/18 DO 
VEREADOR ALEX SANDRO que seja providenciado construção de bueiro na localidade Zona 
dos Marques onde dá acesso à residência Idio Salatti e mais outras quatro famílias que residem 
nessa localidade. Justificativa:  Os canos já foram comprados pelo morador, solicita-se somente 
o serviço para a construção do referido bueiro. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 056/18 DOS 
VEREADORES MATEUS E TIAGO que informe se será realizado leilão de bens da Prefeitura, 
se sim informe quais os itens serão leiloados, valores mínimos, quem será o leiloeiro, onde 
será divulgado e que dia será realizado. REQUERIMENTO 004/18 DOS VEREADORES 
MATEUS, ALEX SANDRO E DIOGO   que seja discutido a situação da falta de sinal de celular 
no interior do nosso município. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou 
a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou a Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Fez uma observação sobre o Pedido de 
Informação 053/18, que a resposta veio um pouco incompleta, pois não tem a comparação 
com o que é gasto com os demais funcionários e também faltam dois nomes que já não estão 
mais no quadro de cargos em comissão, que são o Alexandre e o Valdomiro, porém no 
momento do pedido eles ainda estavam, por isso quer uma resposta mais completa deste 
pedido. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP saudou a Presidente, demais 
colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Comentou sobre um pedido que fez 
sobre a estrada dos Bunilhas, assim como a estrada do Faxinal, então pediu atenção a estas 
estradas, bem como a rua Teófilo Otoni. Convidou para um evento que haverá no clube 
Cruzeiro neste final de semana, o primeiro torneio de futebol society de Barão do Triunfo. Usou 
a palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou a Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou sua filha pelo aniversário. 
Desejou melhoras ao vereador Ilo que passou por uma cirurgia. Agradeceu a presença de 
Brigada Militar que veio receber uma Moção de Aplauso pelos cento e oitenta e um anos de 
existência. Agradeceu o convite da diretora da escola Antônio Guedes Brandão para a 
formatura, de mesma forma agradeceu o convite da associação dos apicultores. Usou a palavra 
o VEREADOR ALEX SANDRO, Líder do PDT, saudou a Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Agradeceu a presença da Brigada Militar 
que veio receber uma Moção de Apoio. Agradeceu a Cooperativa Sicredi pelas placas de 
indicação colocadas nas estradas, isso é muito importante. Comentou que o trecho de estrada 
desde o salão da Melhor Idade até o calçamento da cidade está muito ruim por causa de 
buracos e pedras, assim como a saída da cidade pelo Arroio Grande. Ressaltou que não há 
cascalheira legalizada, não sabe o motivo. Comentou sobre os cortes de cargos em comissão, 
acha que não somente no município, esta questão se torna difícil ter que cortar um contratado 
que está fazendo um bom trabalho, acha que muitas vezes o problema da folha de pagamento 
do município é um concursado que está na beira do muro da prefeitura esperando 
aposentadoria, é uma pena não ter uma forma fácil de cortar quem não desempenha o 
trabalho. Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do MDB, saudou a Presidente, 
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demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Desejou ao vereador Ilo 
uma boa recuperação. Desejou uma boa viagem à Brasília ao prefeito, pois os recursos estão 
lá. Comentou que a estrada do Arroio Grande tem urgência que se faça uma restauração com 
cascalho, assim como a rua Sete de Setembro no trecho da esquina do Oto até o final, onde 
não tem mais condições de tráfego. Falou que no centro está faltando um pouco mais de 
capricho nas ruas. Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, saudou 
novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. Agradeceu a presença da 
Brigada Militar que veio receber uma homenagem nesta Casa. Desejou uma boa recuperação 
ao vereador Ilo. Comentou que a situação das ruas do centro está difícil, inclusive pensou fazer 
um pedido, mas acha melhor conversar com o secretário e espera que se faça alguma coisa. 
Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para 
a próxima Sessão Ordinária, dia três de dezembro de 2018, na mesma hora e local. 
 

Sala de Sessões, 26 de novembro de 2018. 
 

 
LUCIANE TEIFKE PACHECO          RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 

Presidente                                                1°Secretário 
 

 


