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Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário 
da Casa Legislativa, realizou-se a quadragésima 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, Ilo Wildfaier Lombardi, 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 039/18, 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: Convite para formatura da 
escola Dom Pedro II. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 049/18 encaminhando proposições 
aprovadas em Sessão Ordinária do dia 26 de novembro de 2018. EXPEDIDAS TERCEIROS: 
Edital para Audiência Pública 04/18. 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. Agradeceu a todos que participaram do torneio de futebol society no clube Cruzeiro. 
Comentou sobre o projeto de lei que trata do turno único, o que lhe faz pensar o quanto tem 
aprendido na política, pois vê que a atual gestão também está aprendendo bastante porque 
muito do que foi criticado antigamente, hoje está sendo feito, como o turno único que o atual 
prefeito sempre votou contra e agora mandou este projeto para esta Casa. Comentou sobre 
uma viagem do prefeito à Brasília, onde ele foi com a professora Clarisse, profissional de muita 
capacidade, mas lhe chama a atenção quando algumas pessoas lhe passam um Pedido de 
Informação que o atual prefeito fez no ano de dois mil e quinze, sobre as viagens da secretária 
de educação da época, Silvia Pacheco, que foi para Salvador com a passagem paga pela 
Undime, nem foi com gasto do município e hoje o prefeito leva a pessoa que ainda não está 
assumindo o cargo como secretária. Ressaltou que não está fazendo nenhuma crítica ao 
trabalho dela e espera que colha bons frutos, pois tem capacidade. Comentou que o caso do 
turno único é uma coisa que não concorda totalmente, mas lhe chama a atenção que todos os 
municípios da região fazem, talvez seja a oportunidade de tentar saber quais as economias que 
podem ser alcançadas com isso. Afirmou que deseja que chegue o dia que não seja preciso 
votar um turno único no município, mas para isso é preciso ser feita uma mudança na visão do 
município, buscar conhecimento socioeconômico da cidade, não só manter as estradas e o 
posto de saúde dando fichas, porém para isso será preciso deixar muita vaidade de lado em 
todas as formas, pensar mais no município e menos em partido, mas espera que nos próximos 
anos seja melhor. Usou a Tribuna o VEREADOR ILO, saudou o Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Agradeceu a Deus por estar novamente na 
Câmara depois de uma cirurgia que fez, na qual teve uma recuperação ótima. Comentou sobre 
o turno único, lamentando que o atual prefeito quando era vereador nunca votou a favor do 
turno único, era muito crítico ao prefeito da época e hoje manda um projeto de lei sobre o 
turno único. Declarou que é contra o projeto de lei referido, não tem nada contra os vereadores 
que votarem a favor, mas deixa seu repudio, pois não acreditava que o prefeito mandaria este 
projeto, tudo o que ele falava contra, hoje comete os mesmos equívocos ou pior ainda. Sobre 
o projeto de lei sobre o repasse para a Asmurc, acha muito dinheiro o valor referido, por isso 
seu voto também é contrário, pois como é a favor de economia, de sua parte não vai permitir 
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que seja gasto aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais) através deste projeto. 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. Parabenizou o vereador Mateus pelo 
torneio que ele fez no clube Cruzeiro. Parabenizou o Nego por um torneio de bocha. 
Parabenizou o pessoal da Casa do Mel que foram em uma excursão à Monte Negro em busca 
de grandes conquistas para o município. Comentou sobre o projeto de lei sobre o repasse para 
a Asmurc, pelo que entendeu é um débito atrasado que existe e o prefeito precisa autorização 
para ser pago, acredita que é dos meses de novembro e dezembro, acha um valor muito alto 
e pretende pedir vistas à este projeto para analisar melhor, pois se for R$ 2.269,00 (dois mil 
duzentos e sessenta e nove reais) mensais será contrário com certeza, porém acha que é um 
débito atrasado. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas 
e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, projetos de lei, diária e atestado: 
INDICAÇÃO Nº 026/18 DO VEREADOR NERCIO que seja realizado após a conclusão da 
obra da praça a cedência do espaço para a Casa do mel, bem como para o projeto de Ovos do 
Valmir Bonilha mais conhecido como Miricoti e venda dos produtos da agricultura familiar. 
PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 086/18 DO VEREADOR DIOGO que seja providenciado 
patrolamento e encascalhamento nas demais ruas do centro do município. PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIA Nº 087/18 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado patrolamento 
e encascalhamento na estrada Linha Dona Amália entrando perto da residência de Lebrão, 
saindo perto de Miguel, retornando saindo perto da residência de Paltilha. PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIA Nº 088/18 DO VEREADOR ILO que seja providenciado patrolamento e 
encascalhamento na estrada dos Marques, saindo da Produção passando pelas residências de 
Odélio, Terencio até a Linha Nova, retornando passando pela Capela Santa Terezinha, 
residências de Juarez, João Lanzarini Pacheco até a estrada da Produção. PEDIDO DE 
INFORMAÇÃO Nº 057/18 DO VEREADOR MATEUS que informe com relação ao transporte 
escolar para o próximo ano qual a situação atual da frota própria, quantos ônibus estão fora 
de circulação, se existe previsão de mudanças nas linhas, se existe previsão de compra ou 
recebimento de novos veículos, e quanto ao ônibus que foi noticiado que seria recebido no ano 
passado, como o mesmo seria recebido e em que situação encontra-se.  O vereador Manoel 
Renato pediu vistas ao PROJETO DE LEI 024/18. Em seguida foi aprovado o PROJETO DE 
LEI Nº 026/18 Autoriza o Poder Executivo a realizar a despesa que indica, aloca recursos 
para a realização de evento previsto no calendário municipal e dá outras providências. 
PROJETO DE LEI Nº 028/18 (aprovado com 5 votos favoráveis, vereadores Manoel Renato, 
Rodrigo, Alex Sandro, Tiago e Mateus a 3 votos contrários dos vereadores Nercio, Ilo e Diogo) 
Institui turno único no serviço público municipal de Barão do Triunfo e dá outras providências. 
DIÁRIA DA VEREADORA LUCIANE Ida ao Igam em Porto Alegre, dia 27 de novembro. 
ATESTADO MÉDICO DO VEREADOR ILO, justificando sua ausência nas Sessões Ordinárias 
dos dias 19 e 26 de novembro. 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 sobre viagens de secretárias de 
educação comentadas pelo vereador Mateus. Ressaltou que não sabe se precisava a secretária 
ir à Brasília, mas não pode comparar um curso em Salvador com uma questão de uma pessoa 
ir à Brasília resolver problemas no FNDE, inclusive de prestação de contas atrasadas do ano de 
dois mil e doze, por isso acha que a viagem vai ter frutos. Enfatizou que fala não para criticar 
a gestão anterior porque nesta gestão o secretário de educação iria fazer um curso fora do 
Estado e quando descobriu foi e falou com o prefeito que se acontecesse a viagem iria cobrar 
e denunciar porque estes mesmos cursos existem em Porto Alegre. Ressaltou que o vereador 
Mateus se colocou mal em comparar uma situação com outra, tem certeza que pediram para 
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o vereador fazer isso, porém acha que a funcionária que foi à Brasília vai trazer bons frutos. 
Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou a Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Saudou a diretoria do clube Cruzeiro pelo 
torneio realizado ontem, com participação de dezesseis times. Agradeceu a presença do 
secretário de obras e comentou que muitas vezes a administração peca em algumas partes, 
mas muitas vezes que precisou, foi atendido, por isso não pode se queixar do secretário, 
inclusive um pedido que fez para tapar um valo na estrada, o secretário atendeu prontamente. 
Ressaltou que se o prefeito buscasse ter mais diálogo com os vereadores facilitaria para ele 
fazer uma administração melhor, mas infelizmente ele vem falhando nesta parte. Usou a 
palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP saudou a Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Afirmou que não critica a ida da funcionária 
à Brasília, mas é cobrado por outras pessoas, inclusive sobre a questão do horário reduzido, 
porém faz votos que a funcionária consiga bons resultados com a viagem. Comentou sobre as 
pendências que existem na secretaria de educação, mas antigamente o então vereador Elomar 
criticava e agora está vivenciando a mesma coisa. Destacou que deve cuidar o que fala porque 
futuramente pode estar na mesma situação. Comentou que no ano passado o arquiteto foi à 
Brasília e buscou bons andamentos, assim como arquiteto Albio quando foi à Brasília foi 
bastante criticado, mas trouxe bons resultados. Afirmou que não é contra diárias e viagens 
desde que seja bem empregada. Pediu para a presidente para combinar com os demais 
vereadores para iniciar um abaixo-assinado sobre os problemas de telefonia no município e que 
poderia aproveitar a festa de natal para colher assinaturas. Usou a palavra o VEREADOR 
NÉRCIO, Líder do PTB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 
se faziam presentes. Pediu desculpas a associação dos apicultores por não ir no dia de campo 
em Monte Negro. Agradeceu o convite da escola Dom Pedro II para participar da formatura do 
nono ano. Deixou seus pesares à família do Ademir e da Derli pela perda de sua mãe. Comentou 
que hoje aconteceu uma votação bastante dividida, respeita a opinião de todos e sua opinião 
é uma só, não precisa de politicagem para manter sua opinião, votou a favor do turno único 
no primeiro mandato por causa de uma justificativa do ex-prefeito Rui e a partir deste mandato 
disse que para votar a favor do turno único o município teria de sofrer um colapso. 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 clube cruzeiro pelo torneio 
realizado no domingo. Parabenizou o secretário Alvicio, que apesar da falta de máquinas está 
fazendo um ótimo serviço. Comentou que a chuva estragou bastante a estrada dos Morrinhos. 
Comentou que o projeto de lei que autoriza o repasse para a Asmurc falta uma explicação do 
prefeito, por isso não ficou bem entendido, se é uma dívida atrasada ou é um valor mensal. 
Agradeceu a escola Dom Pedro II pelo convite de formatura do nono ano. Neste espaço, usou 
a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, saudou novamente quem não se fazia presente na 
abertura da Sessão. Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, 
convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia dez de dezembro de 2018, na mesma 
hora e local. 
 

Sala de Sessões, 03 de dezembro de 2018. 
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