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Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, no Plenário da 
Casa Legislativa, realizou-se a 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, 
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 008/18, 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: Não houve.  EXPEDIDAS À 
PREFEITURA: Of. n° 012/18 encaminhando proposições aprovadas em Sessão Ordinária do 
dia 26 de março de 2018; Of. LEG. nº 001/18 informando aprovação do Projeto de Lei nº 
004/18; Of. LEG. nº 002/18 informando aprovação do Projeto de Lei Legislativo nº 001/18; 
Of. LEG. nº 003/18 informando aprovação do Projeto de Lei Legislativo nº 002/18. 
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 RODRIGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 
se faziam presentes. Parabenizou o secretário de Assistência Social pela formatura do curso 
de corte e costura, na qual tinha bastante gente de outras localidades. Comentou que na feira 
do peixe, a Emater e secretaria de agricultura devem ter mais cuidado para não faltar peixes, 
na quarta-feira tinha muita gente querendo comprar peixes, mas não tinha peixes, então pede 
aos responsáveis para cuidar disso, tem muitas pessoas querendo secar açudes, mas não tinha 
espaço para vender na feira. Comentou que viu nas redes sociais da prefeitura, a publicação 
de uma emenda do PDT, que veio a verba, mas ficou indignado pela indagação de pessoas, 
se as diárias de ida à Brasília vão chegar para a emenda. Ressaltou que não dá para entender 
as pessoas, já foi conseguida emenda de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), não importa 
o valor, o que importa é que venha para o município. Relatou que foi muito comentada uma 
emenda que ajudou a conseguir para adquirir um bem para aguar as ruas do município e 
pessoas comentaram sobre um trator pipa, que na verdade é um distribuidor de esterco, não 
serve para carregar água para as residências. Acrescentou que não viu ninguém agradecendo 
o secretário de desporto por carregar água com o trator para colocar no lago da praça, isso é 
inaceitável, as pessoas devem cobrar, mas na hora de elogiar devem elogiar, como já fez com 
prefeito e secretários. Falou que as pessoas devem se flagrar que as eleições é somente daqui 
dois anos, por enquanto devem trabalhar pelo município; as pessoas que criticam são pessoas 
que estavam ligadas a Administração nos doze anos anteriores, então não quer defender o 
secretário de desporto, mas se não colocasse água no lago da praça, as mesmas pessoas 
criticariam que até com o lago acabaram. Ressaltou que todos os vereadores, de todos os 
partidos, vão juntos à Brasília para tentar dar mais força. Pediu para todos deixar a política de 
lado, cobrem o que está errado, mas digam o que está certo. Relatou que em um mês a conta 
de água ficou em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por colocar água da Corsan para os peixes do 
lago, então alguma coisa está sendo economizada. Deixou sua indignação por ter sido 
cancelada as aulas por motivo de estradas, faz pouco tempo que começaram as aulas e as 
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chuvas e já tem problemas, isso deve ser cobrado, sabe que aconteceu problemas em algumas 
linhas, mas já foi resolvido. Falou que vai cobrar o fato de pessoas com ponto fixo, com água 
e luz da prefeitura, sem pagar nada para o município e em contraponto outras pessoas pagam 
e não conseguem nada na prefeitura. Pediu ao secretário de educação para tratar com mais 
respeito a APAE porque é um órgão importante para o município, se algum dia fechar a APAE 
haverá muito mais transtorno para o município, não pode marcar os funcionários, é contrário 
as marcações dentro da Administração em relação à APAE. Em COMUNICAÇÕES, 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 a secretaria de Assistência Social pela formatura realizada. 
Parabenizou a feira do peixe realizada e a Ana Patrícia, empreendedora que tem se destacado 
no município. Parabenizou a APAE pelo evento de pascoa. Afirmou que concorda com o 
vereador Rodrigo em muitos pontos, tem grandes indignações, como por exemplo, marcações. 
Comentou que na semana passada chegou um projeto do Executivo sobre os atestados. 
Afirmou que os bons pagam pelos ruins, na sua opinião com a legislação que tem hoje, 
poderiam resolver isso, mas falta união, falta olhar para o bem do município, falta olhar que 
vai ter eleição daqui dois anos, mas quando chegar perto se vê, por enquanto devem olhar 
para o município. Relatou que esteve conversando com vários funcionários e viu um clima de 
desmotivação, os funcionários trabalham sem vontade, nem todos são anjos, mas a maioria é 
gente séria e comprometida, porém falta incentivo e liderança para nortear os funcionários. 
Relatou que esteve conversando com um comerciante que tinha apostado na mudança, 
tempos atrás cobrava da antiga gestão e hoje continua cobrando, mas desmotivado se queixou 
de falta de pagamentos por questões burocráticas simples. Acrescentou que coisas 
importantes a Administração não dá importância, não atende da forma que deveria. Ressaltou 
que este comerciante estava bravo com alguns funcionários, apontando culpados, mas falou 
a ele que não é questão dos funcionários do quadro de funcionários, pois trabalhou com todos 
e eram muitos comprometidos. Enfatizou que a Administração deve valorizar o comercio local 
e não ficar atrasando um pagamento por causa de um orçamento. Relatou que já falou com 
o prefeito sobre o ponto de ambulante, acha que deve ter plena ciência do que está fazendo. 
Relatou que recebeu queixas de pais que está sendo prejudicado com falta de transporte para 
os filhos enquanto que os filhos dos vizinhos são atendidos pelo transporte. Acha que a Lei 
que esta Casa aprovou pode gerar bastante dúvida. Na semana passada conversou com o 
Everton que se queixou do transporte escolar e questão da estrada, falou que a madeira para 
a ponte está doada, só falta buscar, por isso espera que saia o serviço. Em seguida, passou-
se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as 
seguintes proposições: INDICAÇÃO Nº 011/18 DO VEREADOR MATEUS  que o executivo 
municipal tome providencias quanto ao cemitério do centro do município, se possível for o 
municipalizando, buscando a regularização, organização e construção de melhorias, entre elas 
construção de muros ou cercas, iluminação, construção de sanitários, poda ou remoção do 
plátano nele localizado, entre outras providencias necessárias. Justificativa:  É de 
conhecimento de todos, a precária situação deste cemitério.  Porém a partir da municipalização 
deste espaço seria possível realizar cobrança de taxas, cujos montantes poderiam ser 
empregados nessas obras tão necessárias. Em municípios vizinhos que já tomaram esta 
providencia constata-se uma arrecadação de até R$ 20.000,00 em um ano. Também se mostra 
necessária a imediata tomada de providencias devido ao pouco espaço restante no local, sendo 
necessária a implantação de gavetas fúnebres, o que poderia ser mais uma fonte de recursos 
para o município, seja por construção e venda própria ou através de parcerias. Não menos 



 

 ATA 009/18  3 
 

 

importante essa providencia se mostra de grande urgência, devido a saúde pública, pois o 
mesmo encontra-se repleto de vasos de flor acumulando água, além de várias covas abertas 
e várias sepulturas abandonadas acumulando lixo. Salienta-se que atualmente o cemitério em 
questão abriga em torno de 800 sepulturas, sendo que no momento a municipalidade, nem 
nenhuma outra entidade, não possuem nenhum registro ou controle sobre o espaço. Sugere-
se ainda a criação de um grupo de trabalho na Prefeitura visando esta iniciativa. Segue em 
anexo documentação utilizada pelo município de Mariana Pimentel que desde 2005 tem seu 
cemitério central municipalizado. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 011/18 DO VEREADOR 
RODRIGO que informe se o elevacar que se encontra embaixo do galpão da Prefeitura é do 
município, caso seja envie cópia da nota fiscal e informe se já tem previsão para a montagem 
do mesmo para uso.  Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra 
o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e 
as pessoas que se faziam presentes. Demonstrou sua preocupação com a secretária de obras 
e secretaria de educação, pois hoje não teve aula por falta de estradas, devido à chuva. 
Comentou que em sua casa, hoje choveu quarenta mililitro de chuva, acha que sem melhoria 
nas estradas, o ano letivo vai ser comprometido porque com essa chuva já faltou transporte, 
no inverno quer ver o que vai acontecer. Ressaltou que quando vai à Tribuna para cobrar os 
materiais nas lombas, demonstra sua preocupação. Enfatizou que se o motivo da falta de 
transporte foi por causa das estradas, tem muito a fazer e cobrar dos gestores. Parabenizou 
a APAE pelo evento de pascoa realizado. Parabenizou o secretário de Assistência Social pela 
formatura do curso de corte e costura realizado nesta Casa. Comentou que este curso é 
importante porque a maioria das mulheres do município são agricultoras e com este curso 
podem ter uma fonte de renda a mais. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, 
saudou novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. Comentou que fez 
uma Indicação na Sessão anterior que saiu com um erro de comunicação, sua intenção era 
colocar pregão presencial onde foi colocado pregão eletrônico, que no município atualmente 
não há legislação para fazer o pregão eletrônico e também é mais complexa, então deixa a 
sugestão ao município para fazer pregão presencial, espera que se resolva de forma breve a 
questão tanto da licitação do transporte escolar quanto da questão de roteiros. Convidou a 
todos para a domingueira no Clube Cruzeiro. Usou a palavra o VEREADOR ALEX SANDRO, 
Líder do PDT, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 
presentes. Parabenizou sua filha Bruna pelo aniversário que foi sexta-feira. Parabenizou a 
APAE pelo evento. Comentou que hoje esteve falando com o prefeito sobre a emenda 
encaminhada pelo deputado Pompeo de Matos, sobre a qual estava trocando ideias para 
comprar implementos para associações e também uma camionete para a secretaria da 
agricultura. Falou com o prefeito sobre o problema da carregadeira que ainda está parada, 
com pouco tempo pode ser consertada e também a carregadeira que está na Serra do Herval, 
que a solução seria encaminhar uma licitação para consertar o motor porque não vê mais jeito 
de consertar esta carregadeira. Comentou sobre estrada, na lomba do Vico quebrou o seu 
caminhão com fumo, não adianta colocar Pedido de Providências porque passaria o dia todo 
pedindo porque não vê outra saída, acha que este ano vai ser complicado. Usou a palavra o 
VEREADOR RODRIGO, Líder do PMDB, saudou novamente quem não estava presente em 
sua primeira saudação. Parabenizou a APAE pelo evento e a banca da Ana Patrícia na feira do 
peixe. Comentou sobre a venda de vinho na praça, mas lamenta que faltou peixe na feira. 
Parabenizou seu irmão pelo aniversário. Comentou que sente marcação na secretaria de 
educação porque vê professora com quase doze anos de serviço ser trocada de escola sem 
motivo, pessoa bem afamada na região que estava trabalhando, já reclamou para o prefeito, 
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mas pessoas brincam que há troca de cadeiras, porém deve-se olhar para o profissional 
independentemente de cor, religião ou partido e se está dando bom resultado onde está. 
Afirmou que está preocupado com a educação, até onde sabe foi anulada a licitação do 
transporte escolar, em pouco tempo termina o contrato dos transportadores e pode ficar sem 
transporte novamente, está preocupado e não vê andamento na situação, até agora uma ou 
duas licitações deram certo, as demais todas trancaram em alguma burocracia, até quando é 
melhor para o município é anulada a licitação. Ressaltou que seu comentário não é contra a 
população, tem nove vereadores para cobrar, cento e noventa e uma pessoa deram seu voto, 
mas é vereador de todo o município, todas as pessoas podem lhe cobrar, pois foi eleito para 
trabalhar para o município e não para o partido. Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder 
do PSDB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 
presentes. Deixou um alerta a respeito da feira do peixe, pois foi procurado por alguns 
produtores de peixes que tinham interesse de trazer seus peixes para a feira, mas por ter um 
número limitado de participantes, algumas pessoas ficaram de fora, porém no decorar da feira 
quando faltou peixe, estas pessoas foram procuradas, o que deixou algumas pessoas 
ofendidas porque antes não tinha espaço, então falou que no próximo ano deve ser melhor 
planejado para não acontecer esta situação. Comentou que na parte do transporte escolar não 
vai entrar na discussão porque poderia ficar falando o resto da noite, isso está virando uma 
novela, outras administrações tiveram problemas, mas agora parece que está pior. Comentou 
que devido a mudança no roteiro do transporte, tem muitas famílias se sentindo prejudicadas, 
mas o grande problema que vai atrapalhar são as estradas, já foi cobrado cascalho nas 
estradas, pois a má condição das estradas afeta muitos setores do município. Ressaltou que 
está começando a estação das chuvas e não foi visto cascalho nas estradas. Parabenizou a 
APAE pelo evento de pascoa. Convidou a todos para um torneio no ginásio de esporte e um 
campeonato de canastra no clube Cruzeiro. Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE 
LUCIANE, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. Comentou 
sobre a formatura do curso de corte e costura do CRAS, parabenizou a professora e todos os 
envolvidos. Ressaltou que se emocionou com a formatura, eram vinte seis mulheres que se 
formaram, todas mostrando alegria com o aprendizado, uma orgulhosa com a primeira roupa 
de prenda que ela fez. Parabenizou os professores e toda a direção da APAE pela apresentação 
das crianças no evento de pascoa, onde os alunos encenaram a crucificação de Cristo. 
Convidou a todos para a festa na capela Santo Eduardo, torneio no ginásio e a domingueira 
no clube Cruzeiro. Comentou sobre o transporte escolar, acha que os vereadores estão 
fazendo sua parte, são feitas várias reuniões onde é prometido que serão tomadas 
providências, porém até agora nada foi feito, desde o começo do ano estão neste assunto e 
nada ainda foi feito, isso é lamentável. Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a 
presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia dois de abril de 
2018. 
 

Sala de Sessões, 02 de abril de 2018. 
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