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Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas, no Plenário da Casa 

Legislativa, realizou-se a terceira SESSÃO ORDINÁRIA da quarta Sessão Legislativa, da sétima 

Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião o 

Presidente Manoel Renato dos Santos Silva e os Vereadores: Nercio da Silva Ambos, Diogo da Rocha 

Vaz, Alex Sandro Fallavena da Rocha, Rodrigo Semensatto de Lima, Mateus de Lima Romeira, Tiago 

Pacheco Govoni, Ilo Wildfaier Lombardi e Luciane Teifke Pacheco. Havendo “quórum”, o Presidente 

Manoel Renato, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. A ATA 02/20, previamente 

recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após passou à leitura das 

correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. n° 41/2020 encaminhando respostas às 

proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. n° 42/2020 encaminhando respostas às 

proposições apresentadas por esta Casa Legislativa RECEBIDAS DE TERCEIROS: Convite para 

Expoagro Afubra. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. nº 002/20 encaminhando proposições 

aprovadas em sessão ordinária do dia 10 de fevereiro de 2020; Of. LEG. n° 009/20 informando 

aprovação do Projeto de Lei n° 009/2020. EXPEDIDAS A TERCEIROS: Não houve. A seguir passou-

se à leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à Mesa. 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. "Inicio parabenizando nosso Presidente pelo seu aniversário, que Deus te conceda muita 

alegria, muita felicidade em sua vida Renato. Queria aqui comentar que semana passada, sábado, estive 

passando até a BR, lá no posto das Cucas e acompanhei o andamento do acesso asfáltico de Sertão 

Santana, isso para nós, comunidade de Barão do Triunfo é muito bom porque uma comunidade, uma 

cidade que antes ficava distante 40 km do asfalto hoje vai ficar a menos de 20, para nós é uma grande 

vitória e eu acho que isso tem nos motivar a novamente correr atrás daquela possibilidade de fazer o 

projeto ligando Barão ao asfalto via Sertão Santana, o vereador Rodrigo tem contato com o Costela, 

seria interessante nós trabalharmos firme nessa iniciativa porque a gente vê a distância que dá daqui 

até Mariana e não existe nenhum movimento forte para ser feito acesso via Mariana e aqui a Sertão 

Santana as obras estão indo bem forte, fora que já tem vários pedaços calçados, hoje acho que o nosso 

futuro com acesso asfáltico mais provável, não desvalorizando via Mariana, é via Sertão Santana, então 

gostaria de propor marcarmos novamente uma ida até o DAER ou à secretaria de transporte. Com 

relação aos pedidos de informações até me surpreendeu que já estão aí, até na última semana foi feito 

o pedido, se já estão hoje aí, neste ponto reconheço o esforço do Executivo, porém gostaria de ressaltar 

que dois pedidos não vieram com a resposta a contento, onde o primeiro, indicação nº 01 dos 

vereadores Mateus e Diogo, a gente pediu que seja realizado o pagamento do piso salarial do 

magistério com pagamento retroativo a janeiro conforme legislação federal vigente, solicita que 

informe qual impacto na folha de pagamento com essa alteração, mas simplesmente foi informado que 

será realizado um estudo da contabilidade e passado a setor jurídico para análise e procedimentos 

legais, então tem mais uma semana para se esgotar o prazo para a resposta, podiam ter simplesmente 

respondido na semana que vem, então eu estarei junto com o vereador Diogo pedindo novamente que 

envie essa questão do impacto, pois tem gerado bastante discussão na cidade. Também solicitei a 

relação das horas extras realizadas pelos últimos três meses aqui no município e não sei se foi por mal 

entendido por parte de quem respondeu, mas simplesmente veio dizendo quantas horas extras foram 

pagas na secretaria da fazenda, quantas horas extras foram pagas na administração, na obras, assim 

por diante, eu gostaria de estar recebendo nominalmente, eu gostaria de saber quanto que o funcionário 
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Mateus recebeu de horas extras, quando que o funcionário João, Pedro, Miguel, todos, então estou 

solicitando novamente ser respondido esses pedidos. Também colegas vereadores não poderia deixar 

de fazer um comentário, até de certa forma meio chata que aconteceu nesse final de semana, eu sou um 

que acredito muito nas forças das redes sociais, as formas de comunicação e nesse final de semana 

numa rede social aqui do município foi envolvida a questão envolvendo meu nome e infelizmente 

também o nome de um outro colega vereador aqui da Casa, infelizmente as redes sociais às vezes não 

informam da onde é que provém aquele assunto, uma conversa que foi encaminhada de uma pessoa e 

essa pessoa encaminhou para mim e deixou margem para quando vê, dizer que eu que tinha 

encaminhado essa conversa para a pessoa ou essa pessoa tivesse encaminhado para mim, sendo que 

na verdade ela recebeu de um terceiro, mas como sempre digo, eu estou sempre aberto ao diálogo, 

sempre aberto a esclarecer qualquer situação, minha meta é sair dessa Casa, no dia que deixar a 

política ou assim o povo desejar, com a consciência tranquila, meu telefone é o mesmo, meu endereço 

é o mesmo, respondo por messenger, quem tiver qualquer dúvida estou sempre aberto a qualquer 

esclarecimento, só queria deixar claro que diferentemente do que possa ser interpretado para quem ler 

essa mensagem, é claro que eu e acredito que todos os vereadores da Casa sejam favoráveis a um 

aumento para todo o funcionalismo, a gente está vivendo um empasse aqui neste município na questão 

do  piso do magistério, que a gente sabe o que é uma lei federal que cria esse piso do magistério; 

também está se criando um problema, questão de que talvez o magistério estaria inflando a folha, não 

quero me colocar de forma que possa gerar algum mal-entendido, mas estou aberto a qualquer 

questionamento, o que me preocupa na verdade colegas vereadores, é que a gente sabe qual é a fonte 

de recursos do magistério da educação, que é o fundeb e o fundeb, agora até o governo federal botou 

um valor a mais por aluno, mas o fundeb é constituído de um valor por aluno e no final o que me 

preocupa mesmo é que quando eu entrei na prefeitura em 2001 ou em 2002, a gente tinha um mil alunos 

no município e hoje 2020 a gente tem 750 alunos, a gente perdeu 25% dos alunos, é um quarto dos 

jovens aqui do nosso município, esse sim que é o problema que gera preocupação e acaba ocasionando 

outros problemas, mas hoje está gerando um problema grave nessa situação, talvez dando a impressão 

de se inflamento da folha mas se os professores estão ganhando hoje, na minha opinião é legal, porque 

existem duas leis que regem o pagamento dos professores, uma lei é a lei do plano de carreira e a outra 

lei é a do regime único dos servidores, se existe uma duplicidade de ganho, na verdade, no meu 

entendimento não é ilegal pois existem duas leis aprovadas pelo legislativo e sancionada pelo executivo 

na época que regulamenta este pagamento, então ganhando dentro da legalidade, se deve existir 

alguma mudança na forma disso aí, vai ter que ser criada uma lei passada por essa Casa e ser aprovada 

pelos vereadores que aqui estão, sejam nós ou os que estão por vir, o que a gente não pode é trabalhar 

com suposições, trabalhar com a achismos, mas enfim; também aproveitar o gancho da questão do 

plano de carreira, já que estamos nesse debate, estou entrando com um pedido de indicação para que 

o Executivo estude a possibilidade de ser criado um plano de carreira então para todos os servidores 

para incentivar o servidor a trabalhar bem e seguir no trabalho da prefeitura, o problema é que muitas 

vezes, eu como estou há alguns anos na prefeitura vi muito bons profissionais sair da prefeitura por 

causa que estaria aceitando outros concursos em outros locais mas se tivesse um plano de carreira que 

incentivasse o profissional a se capacitar e nessa capacitação do funcionário é desde o cara que faz a 

limpeza da rua, dos operários, enfim todos nós, todos os funcionários podem buscar a capacitação 

então deixo aqui o pedido e a sugestão que o Executivo estude esta iniciativa." Usou a Tribuna o 

VEREADOR RODRIGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Primeiramente também quero deixar aqui os parabéns ao Presidente Manoel Renato e ao 

colega Vereador Mateus pela passagem do aniversário de vocês, que Deus dê muita saúde para vocês 

que dinheiro eu sei que vocês já tem bastante e que sempre consiga alcançar o sonho de vocês mas que 

sempre Deus abençoe a saúde de vocês que é o mais importante para a gente. Também não ia comentar 

mais sobre esse problema do tal piso, que não é um problema, hoje estive conversando com o prefeito 

é como ele disse, o que é direito vai ser pago, e se vai ser retroativo, vai ser retroativo, ele está vendo 
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a porcentagem, mandou para a DPM para cálculos, acho que aqui todo mundo sabe que não é 

simplesmente tantos por cento, tem que ser feito o estudo e visto o que é o certo, até agora não tinha 

conversado com ele sobre isso, hoje à tarde eu fui lá e perguntei para ele qual era a posição, ele disse 

até que inclusive falou com os professores, acho que foi hoje numa reunião, não sei, que ele não tem 

nada contra, o que é lei vai ser pago e se for retroativo vai ser pago e sobre a minha situação, que 

muitos querem jogar o meu time contra um dos outros e não sei Vereador se a questão da rede social, 

o outro Vereador é eu, porque eu tive uma participação sem saber também num grupo, citaram meu 

nome e sim volto a dizer, sou favorável a um aumento a todos funcionários, não querendo dizer que os 

professores não merecem se não der para os outros, meu entendimento é que consiga se dar um aumento 

para todos os funcionários, professores, operadores, operários, motorista, para todos, quero deixar de 

novo aqui, já falei segunda passada e assim mesmo eu acho que tem pessoas que são tão inteligentes e 

não conseguem entender que vão para a rede social colocar coisas que acham que está colocando 

particular e estão atirando num grupo onde tem várias pessoas e graças a Deus eu tenho vários amigos, 

então com certeza alguém ia me mandar os prints das conversas, mas eu acho que as pessoas falam o 

que querem às vezes e pode escutar o que não querem, mas sim sou favorável ao piso do magistério, 

isso é lógico, sem via de dúvidas, como dito pelo vereador Mateus nenhum vereador com certeza não 

vai ser contra o aumento para o magistério ou para quem seja, com certeza seremos todos favoráveis, 

só que também acho que tem que ser pensado e feito a coisa certa porque coisa errada a gente sabe 

que muitas vezes já foram feitos e uma preocupação que eu tinha que de repente seria essa a pressa de 

todos os vereador de ser votado logo esse aumento do magistério, era pelos professores não receber 

desde janeiro, mas o prefeito me garantiu hoje que se é retroativo, vai ser retroativo, foi que me disse, 

então só para deixar meu parecer novamente sobre esse polêmico, que não era para ser polêmica, era 

para ser uma coisa bem boa e acho que é boa para os professores, mas infelizmente ano eleitoral, não 

estou dizendo isso que está saindo da parte da oposição aqui da Câmara, com certeza não, vereador 

Mateus me conhece, os outros colegas são oposição me conhecem, infelizmente é a classe dos 

professores, alguns professores que são uma minoria, decerto 1% ou 2% que de repente não gostam da 

minha pessoa do jeito que eu sou e querem tentar me colocar contra o colega Mateus ou contra qualquer 

colega aqui, mas meu pensamento eu já disse várias vezes aqui, se tiver que ir contra meu pai e meus 

irmãos, sendo pelo certo eu vou com a consciência bem tranquila, foi assim que eles me ensinaram, 

então quero dizer que para ficar enterrado esse assunto, de minha parte do piso, eu não tenho nada 

contra e sou favorável se for 5% ou 10%, se puder dar 20% melhor, eu acho que os professores do 

nosso município é uma das classes que quase 100% são lutadores, quase porque infelizmente a gente 

sabe que tem funcionários públicos que era para estar longe já da nossa prefeitura, sugando muitas 

vezes o nosso fundo porque colocam atestado muitas vezes a gente sabe que tem falcatrua, então 

Infelizmente essa minoria, às vezes, tenta estragar a maioria dos funcionários como a população, às 

vezes, usa como funcionalismo são vagabundo, isso não é, a gente sabe que não é, quem está ali 

trabalhando dia a dia sabe que não é, tem alguns que infelizmente não merecem uma terça do salário 

que ganham, mas a gente sabe que o concursado é complicado mexer, mas torno a dizer que ainda acho 

que a classe dos professores é uma das mais atuantes de todo nosso funcionalismo." Usou a Tribuna o 

VEREADOR DIOGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. “Estamos entrando então novamente em mais um ano letivo, até como foi anunciado pela 

página da prefeitura no Facebook, a gente já viu bastante, já começaram os trabalhos junto aos 

professores e quero primeiramente desejar então a todos os professores e pessoas ligadas à educação 

que tenham um bom ano letivo, que consigam então como sempre exercer um bom trabalho e que corra 

tudo bem. Primeiramente queria mais uma vez reiterar até verbalmente uma sugestão aqui que já por 

umas três vezes eu coloquei nessa Casa, que é a inclusão no currículo escolar municipal da matéria de 

agricultura e meio ambiente, a gente sabe que o nosso município é um município 90% agrícola e 

considero de extrema importância essa questão, não estou a par se em 2020 vai ter ou não, mas até 

pelo que eu pude acompanhar parece que ainda não, mas Considero que nas primeiras séries para 
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nossas crianças é de extrema importância, a gente trazer esse apreço já na sala de aula para as questões 

da agricultura e do meio ambiente, eu tenho acompanhado esse trabalho em outros municípios e sei 

que está rendendo Muitos bons frutos e as Crianças acabam se interessando e pegando um apreço 

muito bom para as coisas da nossa terra, do nosso município e da lavoura, que a gente aqui quase todo 

mundo nasceu e se criou ou Tem parentes, enfim a gente tem uma convivência muito forte aqui com a 

lavoura, com o agronegócio e com tudo que lida na questão da Agricultura. Também outra questão que 

tem me preocupado, mas eu já vi alguns avanços, também está começando o ano letivo, a questão dos 

cascalhos nas estradas, a gente viu um avanço muito grande nesses últimos meses na questão das 

estradas, a gente sabe que as cascalheiras estão liberadas então deixar mais uma vez aqui o pedido 

verbal para o secretário nessa questão, a gente não está sofrendo com isso ainda por causa que a gente 

está num período bastante seco, mas quase todos os anos, na hora que começam as chuvas tem 

atrapalhado bastante, não só para o transporte escolar mas para toda a logística do município, 

transporte em todas as áreas, vereador Ilo que trabalha na área de transporte, Vereador Alex Sandro, 

então nessa questão eu tenho certeza que se tivesse os períodos de chuva iniciado, já tivesse chovido, 

nós teríamos alguns problemas. Também mais uma vez quero deixar aqui registrado a respeito da coleta 

de lixo no interior, tive algumas reclamações até sei que ali na Certaja foi recolhido semana passada 

que estava um pouco em atraso, mas algumas lixeiras lá do Morrinhos por exemplo e no fim da linha 

encontra-se superlotada e peço mais uma vez que dê uma atenção, os responsáveis nessa questão da 

coleta de lixo no interior. Também na questão dos pedidos de informação, eu tenho aqui a resposta que 

me chamou bastante atenção e é do pedido informação 01 de 2020 aonde o vereador Alex Sandro, 

Luciane, Diogo e Tiago solicitaram a relação atual dos CC e FGs, relação de nomes e cargos e 

vencimentos, aonde veio aqui uma relação com 17 nomes de CCs; em outras administrações foi muito 

batido né vereador Ilo, a questão do alto número de CCs, onde tinham 12, 13, 14 e não estou aqui 

condenando a atual administração por esse posicionamento, eu acho que se tem dinheiro sobrando em 

caixa, serviço a gente sabe que tem, eu acho que é mais do que justo a gente colocar as pessoas nas 

suas determinadas funções e não estou dizendo aqui que não estão cumprindo porque até estou vendo 

bastante avanço na parte dos CCs, deixar registrado que isso aqui não é uma crítica para os 

funcionários que estão exercendo, mas é uma situação que me chamou bastante atenção porque eu já 

vi isso acontecer em outras administrações, causa impacto na folha de pagamento, quanto mais gente 

colocar mais dinheiro a gente gasta para pagar as pessoas e seus direitos Enfim tudo aquilo que provém 

da contratação de um funcionário e muitas vezes por ter um alto número de funcionários o Executivo 

tem que deixar de investir em determinado serviço ou determinadas áreas que eu considero importante 

e uma das coisas também que pode pesar também e que não veio informação é também na questão não 

só do piso dos professores mas também uma questão que o vereador Rodrigo que colocou também, que 

defendeu, que é a questão do aumento do valor pago aos funcionários, então a gente sabe que quanto 

mais funcionários mais gasto e se a receita diminui ou a receita não sobe da mesma forma que a 

contratação dos funcionários, em alguma ponta tem que cortar, Então isso pode pesar, estou deixando 

aqui só um alerta para o Executivo porque eu acho que nesse tempo que eu estou aqui, eu estou há 7 

anos, eu não vi ainda em nenhum ano, nenhuma gestão um número tão grande de CCs e FGs 

contratados pela prefeitura." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram 

convidados a fazer uso da palavra. Usou a Tribuna o VEREADOR TIAGO, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Agora na semana passada vi 

passando lá em casa a pá carregadeira se não me engano uma que estava estragada mais ou menos 

cinco anos, queria dar os parabéns ao prefeito por ter realizado o conserto dessa máquina, uma 

máquina tão  necessária para Secretaria de obras mas ao mesmo tempo a gente se indigna por ficar 

tanto tempo parada, isso engloba as duas gestões, tanto a gestão passada quanto essa, na gestão 

passada ficou mais dois anos a máquina lá estragada e nessa gestão três anos ficou parada a máquina, 

podia ter sido reformada de começo mas parabenizo por ter conseguido, com certeza vai ajudar no 

trabalho da secretaria de obras que vem desenvolvendo um bom trabalho nos últimos meses, como já 
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foi falado aqui, claro que a gente está também contando com o tempo que não está chovendo muito, 

prejudicando um pouco a agricultura mas para a secretária de obras fica um pouco mais fácil porque 

mantem as estradas um pouco melhor. Já tive também conversando com o secretário Sérgio e deixo um 

lembrete novamente, mais uma sugestão aqui, a colocação de mais lixeiras no nosso município, com 

certeza a gente, nós vereadores temos que seguir nessa sequência de falar sobre o lixo e também não 

adianta se preocupar só com as outras coisas e deixar o lixo invadindo os arroios, invadindo as 

nascentes da água, são coisas que vai ficar para nossa futura geração ou até mais para frente, então 

vamos seguir nessa preocupação, recolhimento de lixo principalmente e a colocação de mais lixeiras 

em pontos onde tem aglomeração de moradores, também coloquei aqui para lembrar que não tem, pelo 

que eu vi, ali próximo à Cachoeira do Roque, não vi nenhuma lixeira para aquele lado, acho que era 

interessante, uma cachoeira muito visitada por nossos munícipes e pessoal de fora também. Também 

estive na semana passada olhando ali o nosso campo de futebol, está ficando muito bonito, uma pintura, 

o corte da grama, assim como para a agricultura, para o nosso campo ali está fazendo falta uma 

chuvinha, em breve terá o campeonato de 7 e a grama está bem seca, é uma pena que não vem uma 

chuva para com certeza deixar mais bonito nosso campo, te parabenizo secretário pelo trabalho ali e 

pode contar comigo quando precisar para qualquer coisa nesse sentido também; e falando nessa 

estiagem que para mim nos últimos 15 anos é das maiores, deixo sempre o pedido a Secretaria de obras, 

sei que já estão tentando atender, mas que dê o maior apoio possível aos nossos agricultores que estão 

com falta d'água, tanto para moradia quanto para suas criações, animais gado que estão, além do pasto 

que está pouco, a necessidade da água, a gente sabe que não podemos ver os animais passando sede, 

então que dê um bom suporte nessa parte, que a situação está bem complicada, a gente vê falando e 

está sentindo na pele. Também seguindo a fala do nosso colega Diogo, a gente sabe que tem bastante 

serviço mas está sendo um gasto bem excessivo a questão dos FGs e dos CCs, cargos de confiança em 

torno de R$ 65000,00 por mês, então que tem trabalho tem mas foi tanto batido quando era os gestores 

anteriores, então acho que fica a questão de indignação desse vereador porque está um pouquinho alto 

esse excesso de gasto, na questão de cargo de confiança." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, 

quando foram discutidas, votadas e aprovadas as seguintes proposições, Projeto de Decreto, Emendas e 

Projetos de Lei: INDICAÇÃO Nº 007/2020 DOS VEREADORES MATEUS, TIAGO, ILO e 

DIOGO que seja estudada a possibilidade de criação do plano de carreira do funcionalismo geral, 

prevendo gratificação aos funcionários que buscarem especialização e formação em áreas sensíveis a 

sua área de trabalho. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 005/2020 DOS VEREADORES MATEUS, 

TIAGO E ILO que informe o que aconteceu com o trator Mahindra que encontra-se com parte da 

cabine quebrada, informando os serviços realizados, relatório de horas e operadores que realizaram 

serviço no mesmo durante os últimos três meses, bem como relação de trabalhos realizados desde o 

início do ano e uma relação dos serviços que foram solicitados e estão na lista de espera. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 006/2020 DOS VEREADORES MATEUS, TIAGO E ILO que encaminhe 

relatório dos serviços prestados desde o início do ano pelas Secretarias de Obras e Agricultura com 

relação de máquinas, horas, horímetros, espelho ponto e operadores que realizaram os serviços. 

PROJETO DE DECRETO Nº 001/20 - Decreta Ponto Facultativo nas datas que indica e dá outras 

providências (24 e 25 de fevereiro - feriado de carnaval). EMENDA MODIFICATIVA N° 001/2020 

AO PROJETO DE LEI 06/20 APROVADA por seis votos favoráveis (vereadores Diogo, Ilo, Luciane, 

Alex Sandro, Tiago e Mateus) a dois votos contrários (vereadores Nércio e Rodrigo);  EMENDA 

SUPRESSIVA N° 001/2020 AO PROJETO DE LEI 06/20, APROVADA por sete votos favoráveis 

(vereadores Diogo, Ilo, Luciane, Nércio, Alex Sandro, Tiago e Mateus) a um voto contrário (vereador 

Rodrigo); PROJETO DE LEI  Nº 006/20, APROVADO por sete votos favoráveis (vereadores Diogo, 

Ilo, Luciane, Nércio, Alex Sandro, Tiago e Mateus) a um voto contrário (vereador Rodrigo), Cria cargo 

de Coordenador pedagógico no quadro de cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Comissão 

Municipal de Barão do Triunfo e dá outras providências. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE 

BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR NÉRCIO, Líder do PTB, saudou o Presidente, demais 
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colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Agradecer o secretário por chamar lá para 

dar uma explicação a respeito da minha indicação, até pelo que ele me explicou lá eu até entendo a 

indicação do WhatsApp lá porque de repente teria que ser contratado mesmo um funcionário só para 

estar respondendo no WhatsApp porque eu acredito que a população estaria misturando mesmo todos 

os tipos de pergunta porque seria de uma utilidade imensa para o interior, mas daqui a pouco vai 

acumular mesmo, teria que ter um, porque se eu visualizar e não responder vai ter várias formas de ser 

compreendido, então seria de muita utilidade, mas não sei até de que forma seria o útil e seria entendido 

no interior, então no momento eu fiquei na dúvida também ouvindo a colocação dele, mas então 

agradeço até pela explicação dele. Não poderia também aqui de parabenizar o presidente Renato pela 

passagem do seu aniversário, desejar muito êxito em sua vida, felicidades, saúde e continue sendo esse 

parceiro aqui nesta Casa; da mesma forma o colega Mateus, também saúde, êxito em sua vida e 

continue sendo esse parceiro, bastante saúde na sua vida, dinheiro também já sei que tu tem bastante e 

você sabe que o meu número segue sendo o mesmo." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder 

do PP saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Gostaria 

de parabenizar o Garigan, eu vi o trabalho no campo, às vezes a gente comenta o capricho nos detalhes, 

uma simples pintura ali já faz uma diferença, ficou muito bonito, passei várias vezes ali, ficou realmente 

muito bonito. Também agradecer o Sérgio pelo diálogo que tem sempre com os vereadores da Casa 

independente da situação ou oposição, hoje mesmo precisei de uma questãozinha dele e foi bem solicito, 

te agradeço e que siga tendo este bom diálogo com todos nos. Gostaria também estar solicitando o 

envio de ofício de pesar à família do senhor Benito Pelegrini que faleceu na semana passada. Gostaria 

também de agradecer a todas as felicitações pela passagem de meu aniversário na sexta-feira passada, 

fico feliz pois isso mostra que a gente tem bastante amigos, tanto na vida pessoal do cara, da gente, na 

vida profissional, na vida política hoje tem aqui nos colegas verdadeiros amigos, fico muito feliz com 

isso. Saudar também as pessoas que nos acompanham no Face, estou sempre acompanhando aqui pelo 

telefone, temos neste momento 38 pessoas, acho que é muito bom saber que as pessoas estão 

interessadas em saber o que está acontecendo no nosso município. Não poderia deixar de comentar 

colegas vereadores, aqui a resposta como o jogador Tiago falou, a questão do número de CCs, hoje a 

gente tem 17 CCs, criamos mais dois, vamos para 19 CCs, hoje a gente tem um gasto mensal de R$ 

65.335,00 com CCs e sei que não é de hoje, sei que é uma remuneração criada por uma lei bem anterior, 

mas é de assustar o quanto que município paga para o procurador geral do município R$ 9.293,73 com 

certeza é mais do que o salário da nossa vice-prefeita, acho que é um salário bem alto, me surpreendeu 

coisas que talvez não se negue de rever isso mais para frente, que o município tem que rever isso mais 

para frente. Uma sugestão, uma questão pessoal que aconteceu neste final de semana, até juntamente 

com a vereador Diogo e a esposa dele, a gente fez uma caminhada numa trilha que existe em nosso 

município, a gente vê muito explorado em Sertão Santana e realmente quero dizer que fiquei 

impressionado com o local, com a possibilidade que a gente tem, até deixo uma sugestão para nosso 

secretário Garigan, é uma coisa com potencial muito grande que tem em nosso município, gostaria 

aqui de ressaltar isso." Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do PSDB, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Pegando um gancho da fala do 

vereador Mateus, com certeza nosso município tem bastante potencial nessa área e às vezes por não 

conhecer ou por não divulgar, a gente acaba indo lá em tal lugar que é bonito, mas muitas vezes as 

belezas que a gente tem aqui eu tenho certeza que no mínimo 50% da população não conhece, nossos 

arroios, cachoeiras, morros, é de se admirar, é só quem tem tira um tempinho para dar uma 

caminhadinha que vê o quanto a gente é abençoado aqui no nosso município e é uma coisa muito forte 

a ser trabalhada no futuro, essa questão do ecoturismo. Também não poderia deixar de falar na questão 

que o vereador comentou, a questão do asfalto, com certeza está cada dia mais próximo, a gente não 

pode desanimar, a gente vê com o município vizinho está progredindo na questão, conseguiu mais uns 

metros de asfalto e sou parceiro para brigar nessa questão e agendar reunião onde tiver que ir, a gente 

tem contato político, de um vereador ou de outro, eu acho que através dessa união a gente consegue 
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prosperar nesse sentido que só tem a beneficiar o nosso município, o comércio e a logística enfim, a 

própria questão da Secretaria de Saúde, se a gente tivesse um asfalto hoje para sair do Barão quanto 

economizaria só em pneu e manutenção, não só dos munícipes mas também dos bens públicos e com 

certeza nessa própria questão do turismo, quantas pessoas a mais viriam porque muita gente não vem 

porque não quer pessoal empoeirar o carro ou já tem um pragmatismo que a estrada é ruim e muitas 

vezes até nem está tanto mas deixo então mais uma vez essa colocação. Também é muito importante o 

trabalho que está sendo feito na secretaria de agricultura e de obras do município, a questão dos poços 

de água e também a gente está com a questão do surto de raiva também, enterrando animais, muitas 

vezes acho que os munícipes muitas vezes não entendem, precisam de um serviço ou outro, mas acho 

que essa questão de extrema importância de prioridade porque a seca está pegando, está difícil, 

marcando chuva e não vem e realmente está faltando água no interior faltando, agora nos últimos dias 

a secretaria de agricultura do Estado conseguiu fazer 14 açudes no interior, acredito que foi um 

trabalho bem importante, mas se não chover não adianta porque não vai encher os açudes, então 

infelizmente a gente só se lembra e trabalha em cima do problema, muitas vezes quando está 

acontecendo, daqui a pouco chove, normaliza e a gente vai esquecer desse problema da seca, a gente 

tem que se preparar e ter um plano estratégico, o município e o estado para que quando acontecer isso 

a gente esteja mais preparado." Usou a palavra o VEREADOR ALEX SANDRO, Líder do PDT, 

saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero 

parabenizar a passagem de aniversário do nosso colega Manuel Renato, desejar felicidades e saúde; 

igual para o nosso colega Mateus. Também quero desejar boa sorte aos diretores e professores pelo 

início de mais um ano letivo e a gente vê a importância, o direito que vocês têm de lutar pelo piso, por 

esse reajuste salarial porque eu acho que o professor, a profissão mais importante, que forma todas as 

profissões e claro que a gente vê, como diz o colega Rodrigo, a gente vê a importância também do 

reajuste, acho que todos os funcionários concursados, que a gente vê falar muito sobre a palavra 

concurso, uma minoria, um ou dois por cento que faz um concurso e não trabalham por 10% que 

ganham, às vezes acabam deixando uma palavra ruim ao concurso, mas sabemos que é uma minoria, 

então eu acho que um reajuste salarial a todos os funcionários seria muito importante porque não 

adianta o professor estar lá na escola se o motorista do ônibus não trouxer o aluno, motorista do ônibus 

não vai trazer o aluno e se o operador da secretaria de obra não fizer a estrada, não encascalhar, então 

a gente vê a importância de um reajuste em geral, sim em primeiro lugar os professores. Também quero 

parabenizar a Emater por esse trabalho e o acompanhamento ao fiscal sanitário, a questão dessa 

grande mortandade de animais, onde estão tendo apoio da secretaria para poder enterrar esses 

animais. Também parabenizar aos operadores, ao secretário Sérgio pelos trabalhos feitos, a gente viu 

que no sábado estavam lutando numa estrada muito difícil, estão a tempo teimando, acho que agora 

vai dar certo e a gente vê também, a gente fala sobre CCs ganhando, mas aonde estava ali o mecânico 

trabalhando numa carregadeira, também participando dos trabalhos. Também Sérgio, desde 2017 a 

gente está aqui pedindo parada de ônibus, reforma de paradas de ônibus, hoje eu me deparei com uma 

situação que me deixou triste, com vandalismo na Invernada de Abreu, uma parada de ônibus nova, 

segundo comentários um vândalo com trator foi lá e derrubou a parada, uma pena que não caiu em 

cima do trator, então isso deixa a gente triste, a gente luta por parada, eu acho que a administração 

também pensa no trabalho desses, muitas vezes não tem condições e aí uma pessoa vai lá e derruba 

uma parada nova, acho que feito no último mandato do Prefeito Odone." Usou a palavra o 

VEREADOR ILO, Líder do MDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 

se faziam presentes. "Em primeiro lugar quero dar os parabéns aos colegas, Presidente Renato, 

Vereador Mateus pela passagem de seus aniversários, que Deus lhes dê muita saúde e êxito, que vocês 

sempre possam ser esses vereadores que possam prestar o serviço em prol do nosso município e de 

nossas pessoas. Conforme foi falado aqui sobre o pedido de informação dos cargos de confiança que 

eu sou o autor, eu sim colegas, me deixa muito preocupado, eu graças a Deus e a todos os colegas eu 

sou o vereador que tem mais anos, que se Deus quiser eu quero fechar meus 24 anos de Vereador esse 
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ano, eu nunca vi essa loucura de cargo de confiança que tem hoje  e gestão passada, o atual prefeito 

hoje, Vereador e meu colega era maior crítico de oposição dos prefeitos que eu conheci, não sei se 

tinha 13, 14 ou 15, era maior crítico do número de Cc que se encontrava em nosso município, hoje nós 

temos 17 a partir de poucos dias aprovamos duas vagas e vai para 19 e se nós tivesse aprovado as 4, 

seriam 21, não tenho nada contra, o que me traz de ter esta emenda de colocar quatro para dois 

coordenador pedagógico, nós nunca tivemos, acho que é importante as quatro, mas devido o número 

de CCs também nos preocupa muito, nunca chegou esse número, então eu sinceramente até pensava 

em um, negociamos para dois, não vou dizer que os quatro não seriam mais importante ainda, mas é 

assustador esse número de CCs que tem no município, no começo de gestão cortavam CCs, cortavam 

secretário, turno único, hoje vocês vê isso aí? não, hoje não, hoje graças a Deus tem dinheiro sobrando, 

mas em outros anos eu sempre votei contra turno único, não vou dizer que vou votar sempre, mas eu 

como vereador de interior e vejo a situação do povo do inteiro, sou contra, mas não vou dizer que não 

seja merecido, como que agora nada precisa? Não precisa cortar os CCs, primeiro o prefeito respondia 

por duas ou três secretarias, teve épocas que teve seis ou sete CCs, hoje temos com dezessete, eu 

sinceramente me preocupo sim, eu me preocupo, se existe um bom dinheiro hoje não podemos rasgar e 

jogar fora, podemos investir em outras áreas, com certeza vai ser muito útil também, não vou dizer que 

todas as pessoas que estão atuando em seus cargos de confiança não estejam fazendo seu papel, mas 

nós já vimos em outras gestão e vimos nessa também, do prefeito assinar por duas ou três pastas e tudo 

deu certo." Usou a palavra a VEREADORA LUCIANE, Líder do PSD, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Parabenizar pela passagem do aniversário 

os colegas Mateus e Manoel Renato, que Deus dê muita saúde e muitas alegrias na vida de vocês. 

Também falar para o colega Mateus que eu também quero assinar junto na moção do falecimento do 

Benito que tu pediu. Também como é início do ano letivo agora amanhã, desejo que tudo transcorra 

bem este ano. Também falar sobre o projeto que veio de quatro que a gente fez emenda para dois, eu 

sou completamente favorável à educação porque eu acho que o princípio de tudo vem da educação das 

nossas crianças, são eles que futuramente vão estar de repente aqui no nosso lugar comandando nosso 

município, então eu sou assim muito favorável que a educação cresça, só que no momento em que é 

colocado quatro eu acho que a gente negociou para diminuir para dois porque tem muitas outras coisas 

mais importantes também para ser feito no município, como por exemplo a creche que vai de dois a três 

anos, que vem sendo apontado pelo Tribunal de Contas há muitos anos, então eu acho que tem bastante 

coisa importante para ser feito, não que não precisasse de repente desses cargos, mas como é bastante 

gasto na folha de pagamento que até veio a tabela para nós assim, é assustador, então de repente a 

gente tem que economizar numa parte para atender outras e como já tem sido apontado a tempo isso 

aí, eu acho que é a hora de pensar e de nós termos uma creche aqui no nosso município." Neste espaço, 

usou a palavra o PRESIDENTE MANOEL RENATO, saudou novamente quem não se fazia presente 

na abertura da Sessão. "Em primeiro lugar gostaria de agradecer as felicitações dos colegas vereadores, 

do pessoal que me parabenizou pelo WhatsApp, pelas redes sociais, então gostaria de agradecer a 

todos. Também gostaria de comentar o aumento do magistério, onde com certeza eu sou a favor desse 

plano de carreira dos professores que eu tinha orgulho de chegar no município de Cerro Grande, 

Sertão, São Jerônimo e escutar um comentário que no Barão do Triunfo era o lugar que os professores 

ganhavam o melhor salário, eu nunca achei ruim isso, eu sempre achei bom, eu sei que eu já ganho o 

salário de vereador, não é pouco, tenho a linha de ônibus, planto fumo e o valor que a gente chega, não 

chega para as despesas, então acho que um professor ganhando dois mil, dois mil e pouco não é fácil 

também não, quase que duvido a pessoa que vai dizer que um professor ganha demais ou muito bem 

por ser uma das melhores profissões e que eu mais admiro é de professor, então torço que venha esse 

aumento, não vou dizer que venha igual, mas talvez que para os professores um pouquinho mais ou, 

mas para todos os funcionários também, a gente sabe que a dificuldade é grande e se a prefeitura tiver 

condições aqui na Câmara tenho certeza que ninguém vai ser contra, vão ser todos a favor desse 

aumento. Também parabenizar o Executivo, todo o pessoal que trabalhou para que reformasse essa 
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carregadeira, onde tinha dúvidas mesmo que nunca mais ia ser reformada e era um caso duvidoso 

mesmo, imagine uma máquina boa ficar cinco anos ou mais, pelo que os vereadores comentaram ali, 

eu não estou por dentro do prazo, desmanchada, então só tenho que parabenizar e desejar para quê 

tenha um bom trabalho no nosso município, onde a gente com certeza vai precisar muito. Também 

gostaria de comentar o meu pedido de providência onde chegou aqui a resposta que vai ser estudada a 

possibilidade que seria de colocar pelo mínimo uma Patrola para o interior e deixar para lá, tenho 

certeza que vai melhorar o atendimento no município, pelo tamanho que o município é, de extensão e 

de bastante estrada, então se vai ser estudada a possibilidade, peço que não demore muito e tomem 

uma definição, da gente conseguir deixar uma Patrola pelo mínimo para o interior do município. 

Também gostaria de deixar meus votos de pesares à família do seu Benedito Pellegrini, onde não pude 

me fazer presente mas com certeza o município teve uma grande perca, então deixo meus votos de 

pesares à toda a família." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, 

convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e oito de fevereiro de 2020. 

 

 

Sala de Sessões, 17 de fevereiro de 2020. 
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