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Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário da Casa 
Legislativa, realizou-se a 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, 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 005/18, 
previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após passou 
à leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. GP n° 40/2018 informando 
retorno de férias do prefeito. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Of. n° 01/2018 convidando a 
presidente para Jantar Bingo da escola Antônio Guedes Brandão. EXPEDIDAS À PREFEITURA: 
Of. n° 005/18 encaminhando proposições aprovadas em Sessão Ordinária do dia 05 de março 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 MANOEL RENATO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 
que se faziam presentes. Parabenizou os aniversariantes da semana, seu filho e a Luana, sua 
sobrinha. Agradeceu o assessor Lody, do deputado Edson Brum, que lhe informou a falta de 
algumas documentações para um recurso de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 
para a agricultura, então imediatamente já foi à prefeitura e pediu ao secretário Valdomiro para 
procurar a saber qual documento estava faltando, para não perder este recurso. Pediu desculpas 
por não poder participar da janta do clube, mas acredita que não vai faltar oportunidade para 
participar. Usou a tribuna o VEREADOR RODRIGO, saudou o Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Comentou sobre o transporte escolar, declarou 
que é uma pena ter de dizer que está um fiasco, mas é a realidade, o secretário prometeu que dia 
oito de março o transporte terceirizado estaria funcionando e que dia vinte e seis o transporte da 
prefeitura estaria funcionando, porém não aconteceu do transporte da prefeitura começar dia vinte 
e seis e o transporte terceirizado ainda hoje não está funcionando, recebe reclamações de pais, 
inclusive viu que  prefeito recebeu hoje aproximadamente cinquenta pais reclamando sobre o 
transporte. Ressaltou que no ano passado houve problemas no transporte, mas tinha a desculpa 
de que haviam recebido a administração com os veículos em más condições, neste ano a desculpa 
é que não houve tempo hábil para fazer a licitação, então questionou onde está a culpa e o erro, 
pois se tiver que mexer nas peças, então mexam, devem tomar providencias sérias. Relatou que 
todos os vereadores sabem o tanto de mentiras que chegam da secretaria de educação. Falou que 
muitas crianças não estão indo às aulas por incompetência de pessoas que ganham salários altos, 
pagos pelo povo baronense. Relatou que esteve falando com o prefeito hoje, continua sendo 
situação, mas o que está errado não tem como apoiar, hoje para sua surpresa, uma pessoa falou 
que os vereadores não fazem nada, concordou com a pessoa, os vereadores devem fiscalizar, mas 
do mesmo jeito que vários pais estiveram em reuniões de formaturas de escolas no ano passado, 
onde foi prometido pelo secretário que tudo estaria resolvido antes do prazo, o mesmo foi dito 
para os vereadores, que dia oito de março o transporte começaria, porém não aconteceu nada das 
coisas prometidas. Enfatizou que os vereadores tentando ter um bom diálogo, querem acreditar, 
mas quando tem muitas mentiras fica difícil acreditar. Pediu a todos os vereadores para, se caso 



 

 ATA 006/18  2 
 

 

não forem tomadas providências em mexer algumas peças pela administração, que em dezembro 
marcar uma reunião com o responsável pela licitação do transporte escolar para no ano que vem 
não estar aqui batendo na mesma tecla, a mesma coisa que foi cobrada por muitos moradores 
quando os vereadores foram pedir votos, por isso não podem deixar acontecer a mesma coisa no 
terceiro ano, não pode acreditar mais em conversas, devem pegar as coisas escritas e com 
responsabilidade. Ressaltou que não está falando do prefeito, mas do responsável pela pasta que 
veio aqui falar "balela". Afirmou que não tem medo, pois já teve situação bem pior com a atual 
Administração e este problema de transporte escolar não deixar passar em branco porque hoje é 
dia doze de março e as aulas começaram dia vinte e seis de fevereiro. Falou que a situação pode 
não se resolver nesta semana, se os vereadores não pressionar, pois não houve gente interessada 
para fazer o transporte em algumas comunidades porque as estradas não tem condições ou porque 
a quilometragem é pouca. Ressaltou que os vereadores deveriam ter cobrado mais porque poderia 
acontecer este problema, mas viu hoje a preocupação do prefeito e da vice-prefeita, porem atrasou 
dentro da pasta a licitação e agora o responsável deve assumir o erro porque demorou para definir 
o trajeto do transporte. Enfatizou que houve outros problemas de outras pessoas, mas o primeiro 
problema foi de quem deveria ter definido o trajeto em janeiro. Ressaltou que está preocupado 
com as crianças e não está contente com a situação. Afirmou que não está contente também 
porque tem secretários falando mal dos vereadores, dizendo que vereador não resolve nada, que 
tem de ligar para o secretário que ele resolve, porém as pessoas estão ligando e o secretário não 
está resolvendo, então não adianta falar dos vereadores se não consegue arrumar sua própria 
secretaria. Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou a igreja Assembleia de Deus pelo 
evento realizado no CTG. Falou que como vereador não pode deixar de trazer sua preocupação 
com o transporte escolar, pois as vezes vê as crianças de bicicleta e a pé indo para a escola, 
quando era para estar funcionando o transporte escolar. Passou o tempo e não foi feita a licitação 
como prometido e depois mudam a data da licitação por causa de quatro lugares no transporte, 
inclusive fez um Pedido de Informação para saber porque mudar quatro lugares, isso atrasou em 
uma semana a licitação. Depois, conforme lhe foi informado, a licitação foi suspensa porque não 
tinha nenhum advogado na prefeitura. Ressaltou que não tem como não se planejar para ter um 
advogado no dia da licitação mais importante do ano. Comentou sobre a mudança de trajetos, que 
até hoje não tem certeza de onde o ônibus vai passar. Afirmou que espera que no próximo ano a 
prefeitura tenha mais planejamento para fazer a licitação no máximo em janeiro porque todos 
sabem que final de fevereiro ou início de março as aulas começam, todos sabem onde moram os 
alunos e todos sabem onde estão as escolas. Ressaltou que a licitação parece complexa, mas 
acontece todo ano, não deveria ter tanto problema. Falou às pessoas que lhe procuram que não é 
somente ele, mas todos os vereadores estão preocupados com o transporte escolar. 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 que também é uma preocupação sua a questão do 
transporte escolar, acha que há tempo os vereadores estão fiscalizando e preocupados com a 
situação, porém o que aconteceu com os vereadores é que foram enganados, acreditaram em uma 
coisa que foi dita e na boa fé acreditaram. Enfatizou que em uma reunião há alguns dias foi 
colocado que não passaria do dia oito o início do transporte terceirizado, inclusive na semana 
passada colocou um Pedido de Informação neste sentido e falou na Tribuna que até dia oito o 
secretário tinha credito, mas hoje já é dia doze, há mais de vinte dias do início das aulas e os pais 
estão se deslocando para levar seus filhos para as escolas. Acha que faltou planejamento, 
organização e previsão do problema, pois no ano passada tinha a desculpa que os ônibus estavam 
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sucateados e as linhas estavam erradas, porém neste ano não tem mais estas desculpas, por isso 
os vereadores devem pressionar e ver o que está acontecendo. Enfatizou que se o prefeito quiser 
resolver esta situação, ele vai ter que tomar iniciativas mais drásticas com algumas pessoas que 
cuidam desta questão porque o prefeito embora seja responsável, não tem que se envolver com 
todo tipo de problema que acontece, algumas coisas o secretário deve assumir a responsabilidade 
e resolver, caso contrário não precisaria de secretário. Contou que hoje pela manhã foi abordado 
por um grupo de pais que vieram procurar seus direitos, o prefeito prontamente os recebeu e 
tentou justificar a situação, porém foi tentar justificar o injustificável, o problema da licitação não 
é justificável, as pessoas querem o que têm direito. Afirmou que tudo que pode ser feito por esta 
Casa, está sendo feito e deseja que a situação se normalize nos próximos dias, porque não quer 
ir à Tribuna criticar a Administração, mas quer que as coisas aconteçam. Usou a tribuna o 
VEREADOR ILO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 
presentes. Homenageou a todas as mulheres pelo Dia da Mulher. Agradeceu o convite do pastor 
Gelson para o evento da igreja Assembleia de Deus. Falou que o transporte escolar já está quase 
sendo uma piada, a cada momento as coisas em vez de andar, se travam mais. Relatou que várias 
pessoas chegam em sua casa perguntando sobre o transporte escolar, enxerga magoa nas pessoas 
e fica sem respostas para dar. Ressaltou que na semana fez cobranças na Tribuna, tina desculpas 
no ano passado, mas agora já faz quinze meses da posse da Administração e está pior do que o 
ano passado, mas espera que tomem providências o mais rápido possível. Criticou a administração 
não ter feito a licitação em janeiro ou fevereiro. Deixou um lembrete à Administração e secretário 
de obras sobre as condições de duas estradas: a Estrada do Fumo, onde cada dia fica pior e por 
onde passam cargas pesadas, mas pelos buracos que tem próximo à casa do senhor Ivo, quase 
não tem condições de passar, e a estrada dos Pizzios, onde tem certeza que qualquer vereador 
que passar lá vai se sentir envergonhado. Enfatizou que no ano passado tinha a desculpa do 
maquinário sucateado, mas pelo que vê nenhum ramal de estrada foi feito, todos estão em 
péssimas condições, mas nada como a estrada dos Pizzios. Enfatizou que está na hora da 
Administração fazer alguma coisa, o povo não aguenta mais de tanto cobrar, espera que o prefeito 
faça alguma coisa. Usou a tribuna o VEREADOR NÉRCIO, saudou o Presidente, demais colegas 
Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. Parabenizou as mulheres pelo Dia da Mulher. 
Comentou que hoje o problema é o transporte escolar, os vereadores confiam nas pessoas, dia 
dezenove de fevereiro houve uma reunião com o secretário de educação sobre o transporte, onde 
o secretário afirmou que por causa de um erro de digitação a licitação foi transferida para o dia 
dois de março e até dia oito todos os transportes estariam funcionando, por isso disse na Tribuna 
que até o dia oito o secretário teria credibilidade, mas a agora não quer mais conversa com o 
secretário e com o prefeito, quem apoiou na campanha, não pode cobrar somente o secretário, o 
prefeito também tem culpa, ele deve cobrar seus secretários porque não cabe só aos vereadores. 
Afirmou que a partir de hoje, quem precisar dele para fazer comitiva para ir a qualquer secretaria 
ou para falar com o prefeito, é parceiro para cobrar diretamente. Ressaltou que a situação das 
pessoas da localidade da Agua Fria é mais complicada porque não apareceu ninguém interessado 
na linha e a estrada também é preocupante. Questionou quem viu uma patrola em uma via pública 
sem ser na produção. Afirmou que o secretário de obras está perdido porque ele está fazendo 
muito serviço particular, não que não seja necessário, mas as vias principais são prioridades. 
Comentou que se todos os operadores de máquinas estão de férias, a secretaria está mal 
administrada porque o Executivo não é obrigado dar férias para todos no mesmo período. 
Ressaltou que vai ter transporte com dificuldade por causa das estradas, já falou antes e sua 
preocupação é grande. Afirmou que de acordo de resolver os problemas com diálogo, mas quando 
secretários falam no interior do município que "vereadorzinho" não resolve nada. Questionou se o 
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secretário tem parceiro para trabalhar ou só vai politicar? Comentou que está como vereador 
colocado pelo povo, secretário é uma cargo de confiança e não admite que secretário algum fale 
deste modo com vereador que está representando o povo, isso vai cobrar do prefeito e ele que 
tome suas atitudes. Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas 
e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições: INDICAÇÃO Nº 007/18 DOS 
VEREADORES MATEUS E DIOGO que entre em contato com a Prefeitura de Sertão Santana 
para que seja realizado reforma da ponte localizada na divisa, na localidade Mato Bier, próximo ao 
comércio da Dona Jurema. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 019/18 DO VEREADOR DIOGO 
que seja providenciado abertura, alinhamento, conservação e infraestrutura necessária na Rua Luiz 
Gonzaga Dalbem, iniciando na APAE indo até o final da rua, bem como da Rua 7 de setembro 
iniciando em frente à residência do Senhor Palmor até o final da rua que dá acesso à Rua Pastor 
Juvelino. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 020/18 DO VEREADOR MATEUS que seja realizado 
aterro no início da subida próxima a residência do Senhor Alverino Vaz, sugere-se que seja 
aproveitado a máquina cedida pelo Estado para realizar esse serviço. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 
Nº 021/18 DO VEREADOR ALEX SANDRO que seja providenciado reforma de uma ponte na 
localidade Linha Nova, onde dá acesso às residências dos Senhores José Bazela e Olindo Fortes. 
Justificativa: Os serviços com a patrola não estão sendo realizados nessa localidade devido a 
patrola não ter acesso por não poder passar na ponte. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES 
DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou novamente quem 
não estava presente em sua primeira saudação. Agradeceu a diretoria do clube Cruzeiro pelo jantar 
na última sexta-feira. Comentou que a diretoria do clube está se empenhando, agora com a 
construção de uma quadra sintética para beneficiar a comunidade. Comentou sobre estradas, 
colocou pedido para melhoria de duas ruas, mas poderia citar mais de quinze ruas que necessitam 
de reparos, acha que deveria trabalhar não somente criticando, mas também dando ideias sobre 
o que realmente precisa ser feito. Pediu à presidente que marque uma reunião com a secretaria 
de obras para tratar sobre pontes, ruas e estradas, assim como saber da situação porque talvez 
esteja falando coisas aqui sem ter conhecimento necessário. Comentou que se entristece em ver 
pessoas da comunidade colocando fotos de estradas no jornal regional porque não entra máquinas 
nestas estradas. Comentou sobre a situação de uma ponte na divisa com o município de Mariana 
Pimentel. Usou a palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou novamente quem não 
estava presente em sua primeira saudação. Deixou um alerta ao prefeito sobre a contratação de 
empresa médica, que foi feito pela prefeita em exercício uma prorrogação no contrato por trinta 
dias, mas está acabando o tempo, por isso alerta o prefeito para regularizar a situação para que 
quando vencer o prazo a população correr o risco de ficar sem médicos. Falou que se preocupa 
bastante com as estradas, não tem nada contra nenhum operador, mas o executivo deve saber 
quando pode dar férias para não faltar operador, isso deve ser olhado melhor para não acontecer 
de chegar nesta Casa um pedido de aprovação para contratar mais operadores, como já aconteceu. 
Usou a palavra o VEREADOR RODRIGO, Líder do PMDB, saudou novamente quem não estava 
presente em sua primeira saudação. Pediu que inclua no pedido de reunião com o secretário de 
obras, que o prefeito venha junto para ter um diálogo mais direto. Comentou sobre a retirada dos 
pés de Plátano da praça, parabenizou quem fez isso porque melhorou a visão da praça. Afirmou 
que está autorizada a retirada do pé de coqueiro ao lado da Câmara, deseja que façam logo. 
Comentou sobre o Dia Internacional da Mulher e parabenizou a todas as mulheres. Lembrou todos 
os vereadores sobre a reunião nesta Casa sobre a obra na escola José Joaquim de Andrade. Falou 
que muitas coisas que são ditas por secretários, as pessoas deveriam trabalhar esquecendo de 
política, trabalhar para todos igualmente. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, 
saudou novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. Relatou que tem 
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chegado muitas cobranças de muitas áreas, como a estrada dos Pizzios, o brejo nas estradas, 
entre outros. Ressaltou que os Pedidos Informação que estão chegando com atraso. Fez um Pedido 
de Informação sobre a folha de pagamento da prefeitura que está acima de cinquenta por cento 
(50%) e agora em março a prefeitura deverá dar reposição salarial. Afirmou que compartilha com 
a preocupação do vereador Nercio sobre os médicos que foi um processo seletivo, mas infelizmente 
não tem mais informação sobre isso, não sabe se vai ser prorrogado o contrato com a empresa 
até quando. Comentou que o município não tem condições de ficar sem médicos, que demitam 
todos que têm condições de demitir, mas não fique sem médicos. Deixou sua preocupação sobre 
as finanças do município, diziam que tinha dinheiro, mas hoje a situação é diferente, a folha está 
no limite, a prefeitura não fechou suas contas no azul como foi difundido, por isso deixa sua 
preocupação e garante aos munícipes que os vereadores estão preocupados com as demandas do 
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 as mulheres pelo 
Dia da Mulher. Parabenizou o clube Cruzeiro pela janta na sexta-feira. Comentou que aconteceu 
erro no ano passado no transporte escolar, neste ano parecia que seria um exemplo, mas na 
licitação em trinta dias já teve duas retificações e agora quem presta serviço não estão aceitando 
por causa da cotação feita pelo prefeito e a comunidade está pagando por isso. Relatou que ficou 
surpreso quando foi se informar o que quebrou na roçadeira; não tem nada quebrado na roçadeira, 
só não tem operador. Acha que não deveria parar quase a metade da secretaria de obras por 
causa de férias, está difícil e de acontecer um inverno chuvoso não sabe como vão nas estradas. 
Comentou que é bom que está sendo resolvida a situação da máquina poclain, acha que deveria 
ter sido resolvido mais rápido. Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LUCIANE, saudou 
novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. Parabenizou a Sociedade Cruzeiro 
pelo jantar. Agradeceu o convite do pastor Gelson para o evento que teve no dia de ontem. 
Parabenizou todas as mulheres pelo Dia da Mulher. Falou que quase todos os vereadores já fizeram 
Pedidos de Informações, todos estão preocupados com o transporte escolar, espera que se resolva 
o quanto antes este problema. Pediu o comparecimento do prefeito e secretário na reunião pedida, 
pois quer uma resposta da Administração. Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a 
presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia dezenove de março de 
2018. 
 
 

Sala de Sessões, 12 de março de 2018. 
 
 
 

LUCIANE TEIFKE PACHECO          RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 
Presidente                                                1°Secretário 

 
 
 
  


