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Aos oito dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dezoito horas, no Plenário da Casa 

Legislativa, realizou-se a décima sexta 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: Nércio da Silva Ambos, Alex Sandro 

Fallavena da Rocha, Luciane Teifke Pacheco, Rodrigo Semensatto de Lima, Mateus de Lima Romeira, 

Tiago Pacheco Govoni e Ilo Wildfaier Lombardi. O vereador Diogo da Rocha Vaz não estava presente. 

Havendo “quórum”, o Presidente Manoel Renato, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 

Sessão. A ATA 15/20, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por 

unanimidade. Após passou à leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of n° 

97/20 encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of n° 98/20 

encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa. RECEBIDAS DE 

TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 022/20 encaminhando 

proposições aprovadas em 01 de junho de 2020. EXPEDIDAS A 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 TIAGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e 

as pessoas que se faziam presentes. “Hoje queria agradecer vocês pelas felicitações que recebi pela 

passagem do meu aniversário, seja pelo WhatsApp ou também várias maneiras, agradeço de coração 

todas as mensagens. Agora lendo, a semana passada no Regional, Regional não, Certajano, ali me 

deparei com mais uma novidade da Certaja, que é a nossa cooperativa que atua na rede elétrica, que 

a gente tem muitos elogios a fazer, claro que às vezes comete falha mas sempre tentam da melhor 

maneira possível resolver e agora ali lendo o jornal que eles repassam mensalmente, tem ali que a 

Certaja está praticando mais um meio de comunicação com os cooperativados, que é WhatsApp através 

do 0800 5416185 para quem tiver interesse é só pegar o Certajano, tem ali as maneiras, adiciona esse 

número, passa a unidade consumidora e pode entrar em contato seja para quando tiver queda de 

energia, segunda via, faturas, reclamações, o que quiser pode ser feito através do WhatsApp, então 

acho que a Certaja está sim de parabéns por mais estar se atualizando, como as demais empresas e 

como eu falei já cometeu falhas, já deu problemas assim por falta de luz mas eles sempre tentam 

trabalhar da melhor forma possível e tem uma boa resposta de imediato para os usuários ao contrário 

da CEEE que vem no longo dos anos cada vez pior a situação da rede elétrica, principalmente parte da 

Serra do Herval e Passo Grande a qual nós tivemos o comentário no grupo a respeito da falta de 

energia lá no Passo Grande; é uma situação lastimável a pessoa ficar sete dias sem energia elétrica ou 

às vezes até mais como aconteceu ali na região dos Bunilhas há um tempo atrás. Também quero 

aproveitar agradecer e parabenizar o trabalho da secretaria, até acho que o Garigan estava meio 

envolvido, o Giovanni Garigan acho que ajudou na questão de entregar água ao pessoal, para o gado, 

para usar nos canteiros de fumo, graças a Deus agora veio uma chuva boa, chuva calma muito bem 

aproveitada pelos agricultores e também para as nascentes de água e está marcando mais com certeza 

vai amenizar essa seca e vai dar um inverno bom para recuperar a nossas vertentes mas agradeço o 

trabalho do executivo que sempre tentou, dentro da maneira possível, fornecer água para alguns 

agricultores, claro que não, com certeza não contentaram a todos porque a demanda foi grande, foi 

uma das maiores secas que já enfrentaram, mas o esforço valeu então estão de parabéns." Usou a 

Tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 

se faziam presentes. "Primeiramente felicitar o colega Tiago por uma passagem de mais um 

aniversário, que Deus te dê bastante alegria tanto em sua vida pessoal, profissional, pública, tanto a ti 
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e a tua família. O colega falou a questão da falta energia do Passo Grande, infelizmente a gente vai ter 

que procurar novamente, tentar alguma melhoria, a gente sabe como é difícil, junto à CEEE qualquer 

melhoria na parte de energia mas o pessoal da Invernada, está bem crítica a situação, é impossível a 

energia voltar agora e daqui a 2 horas faltar de novo, num dia como hoje que não teve chuva, o pessoal 

lá ficar sem energia é lastimável o atendimento que está se ocorrendo aqui com nosso pessoal. Gostaria 

de fazer um pedido aqui à Secretaria de obras na questão do cascalho aqui na Linha Francisca, sábado 

estava interditada a linha desde o começo aqui, logo depois do Posto da Corsan, tem dias que nem hoje, 

talvez até tenha sido feita hoje, mas tem que aproveitar e botar  cascalho nas estradas, principalmente 

estrada principal que nem é o caso da Francisca, a gente sabe das dificuldades e tudo, mas tem que ter 

planejamento, tem que ter foco e eu acho que o foco tem que ser nessas localidades. Também gostaria 

de fazer um comentário sobre uma indicação que eu fiz, a indicação 27, onde solicitava que se 

cumprisse a lei da Transparência e que fosse exposta os vencimentos dos Funcionários Públicos no 

portal de transparência e nos sites, conforme é uma determinação, até onde eu sei infelizmente o doutor 

Norberto hoje não está aqui para confirmar isso, mas a resposta que fala traz em seu parágrafo quarto 

a não obrigatoriedade na divulgação a exemplo na conduta adotada pelo Poder Legislativo Municipal, 

infelizmente a pessoa que olhou, que respondeu esse pedido, não olhou o site da Câmara, pois lá no 

site da Câmara tem todos os vencimentos, tem o salário dos vereadores, têm o salário do presidente, 

tem salário de todos os funcionários e talvez muitos não vão gostar de ter o seu vencimento, seu salário 

exposto, mas é uma, até onde eu sei e posso estar errado mas por isso que a gente tem o nosso advogado 

e infelizmente por algum motivo específico não pode estar aqui hoje, é a legislação, é uma obrigação e 

a gente tem que cumprir e é aquele negócio, dinheiro público tem que ter total transparência, o dinheiro 

público não é do prefeito, não é dos vereadores, não é de ninguém, o dinheiro público é da comunidade, 

é do Povo de Barão do Triunfo e esse dinheiro tem que ser tratado com todo respeito e o respeito ao 

dinheiro público se dá com a transferência, então eu reitero o pedido e até peço que na reiteração se 

coloque que o site da Câmara sim, expõe o salário dos seus integrantes, desde os cargos políticos, até 

os cargos os cargos efetivos, os cargos de concurso." 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. "Primeiramente quero parabenizar a passagem de aniversário do vereador Tiago, tenha 

muita saúde em sua vida, muito êxito em sua vida particular como na política também, sabe que no bom 

sentido de partidos opostos mas nunca misturemos nossa amizade porque amizade acho que é acima 

de tudo, então te desejo muita saúde e muitas alegrias em sua vida. Também semana passada, dia 03 

eu acho que foi, acho que tem um oficio aí Dalvana, recebi um ofício de uma emenda  a qual já a gente 

vem sempre cutucando os deputados, acho que todos os vereadores dessa Casa alguns tem mais êxitos 

outros não tanto mas não é por que não correm atrás e eu e o vereador Renato que a gente se prontificou 

sempre a trabalhar para o Giovani então ele manda mais R$ 150 mil para saúde, uma priorização nos 

recursos do covid 19, eu acho que é muito importante essas verbas, está saindo bastante verba para a 

saúde mas nunca é demais, a gente sabe que a saúde do nosso município usa mais de 30% então acho 

que tem algumas coisas para melhorar mas em vista de vários municípios acho que até nem tem 

comparação, a nossa com certeza presta mais atenção a nossa população, agora falando nesse covid 

ainda agorinha até me mandaram, botei no grupo da Câmara, não sei se colegas viram, parece que se 

confirmou um caso em Sentinela do Sul então acho que os municípios da região é nós, não sei Sertão, 

Mariana, é toda a região praticamente já tem um caso ou teve, então novamente deixar os parabéns a 

administração aos envolvidos da Saúde, às vezes a gente acha que é meio bastante a cobrança mas tem 

que se fazer, vai fazer o quê, sei que muita gente está sem ganhar o seu ganha-pão com as vendas do 

interior, tem muito pessoal no nosso interior que vive só da venda e a venda fechada, acho que tinha 

sim como dar uma flexibilizada mas deixo para eles ver essa situação, os competentes para decidirem 

isso, mas então deixo os parabéns para saúde por nós estar ainda sem nenhum caso aqui na cidade. 

Também deixar um alerta aqui e até daqui a pouco se tiver como a gente descobrir, até perguntei para 



 

 ATA 016/20  3 
 

 

vereador Mateus que tem feito algumas situações, a gente sabe que botaram em alguns grupos uma 

lista de beneficiários a qual o meu cunhado lá da Serra está nessa lista, mas ninguém fez para ele e a 

gente não sabe como foi parar o nome dele nessa lista, não sei se alguém recebeu por ele, não sei como 

funciona, até minha esposa e minha cunhada que estão vendo essa situação, ontem passaram o dia no 

telefone preocupada porque ninguém fez, até porque através do deputado, o Heitor, foi falado que os 

agricultores esperassem mais um pouco e então ele foi um caso que as gurias disseram, espera mais 

um pouco que de repente vai vir algum dinheiro diferente para agricultor, então não foi feito nada da 

parte dele e o nome aparece na lista,  não sei se tem como a gente descobrir agora temos correndo 

atrás para ver se descobrimos. Também só para finalizar Presidente, questão da CEEE fui muito 

cobrado também lá na Invernada, dois a três dias sem luz, só que a questão da CEEE a gente sabe que 

é quase bater no frio não vai ter boa, sabe que não vão fazer nada, o máximo que eles podem é nós dar 

uma ligadinha e eles irem lá ligar a luz e empurrando com a barriga, infelizmente eu não queria dizer 

isso, mas a gente sabe que é, a gente sabe que do jeito que vai eles não vão fazer melhoria em rede, o 

máximo é tentar ir arrumando até onde der, mas sou parceiro para nós correr atrás." Em seguida, 

passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as 

seguintes proposições e Projeto de Decreto: INDICAÇÃO Nº 036/2020 DA VEREADORA 

LUCIANE INDICA que o Executivo, a consenso das instituições bancárias postergue o desconto de 

empréstimos bancários com retenções na folha de pagamento, devido o período de pandemia. PEDIDO 

DE PROVIDÊNCIA Nº 025/2020 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que seja 

providenciado a colocação de placas de identificação em todos os prédio públicos da cidade, bem como 

auxiliar em prédios públicos que não pertençam ao Poder municipal. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 

Nº 026/2020 DOS VEREADORES MATEUS E TIAGO que seja providenciado colocação de placas 

com a denominação das ruas em todas as esquinas do município, bem como placas de trânsito, por 

exemplo placas de pare. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 023/2020 DOS VEREADORES 

MATEUS E TIAGO que enviem relatório de horas extras realizadas nos dois últimos meses. 

PROJETO DE DECRETO Nº 003/20 – Decreta ponto facultativo nas datas que indica e dá outras 

providências. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o 

VEREADOR ALEX SANDRO, Líder do PDT, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Também quero deixar as felicitações para o colega Tiago, desejar 

muita saúde e felicidade para você, muito êxito na sua vida. Também quero aqui, na presença do 

secretário parabenizar pelo trabalho feito, pelo encascalhamento, a gente vê que foi começado há 

poucos dias esse trabalho, no sábado caminhões carregados de fumo conseguiram sair por Mariana 

Pimentel tranquilo então esse foi um começo, tem muita estrada para encascalhar e eu acho que a 

administração deve seguir esse trabalho, a gente sabe que eles estão com uma caçamba ali que trabalha 

uma hora ou duas e quebra de novo, eu acho que de repente a administração tem que ver uma forma 

de achar esse problema. Também acho que ia comentar um pouco sobre a questão da CEEE, é 

vergonhoso o que está acontecendo, eu sei que quando a luz falta para toda a Invernada dos Abreus, o 

primeiro morador ali onde a rede sai é a minha casa, a gente ficou seis a sete dias botando, não só eu 

mas todos, botando o que tinha em frízer e geladeira tudo fora; quero também assim agradecer e 

parabenizar o Claudinho,, o Sarara, o Joelson que bateram um meio dia lá de motosserra limpando 

rede para a CEEE vim ligar e essa situação de privatizar ou não privatizar é como diz o colega Rodrigo, 

acho que investimento nenhum mais, eles vão vir ligar a chave, emendar algum fio e a situação vai 

continuar, então a gente espera, a gente sonharia que isso mudasse para ter um trabalho tipo que nem 

a Certaja consegue fazer o serviço." 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 eu 

também quero felicitar o colega Tiago pela passagem de seu aniversário, que Deus lhe dê muita saúde 

para você e para tua família, continua sendo esse amigo e parceiro que você é e tudo de bom na tua 

vida. Conforme já foi bastante falado na situação da CEEE, na semana passada eu tive duas 

reclamações de pessoas que  estiveram lá em casa e fora o que a gente vê pelas redes sociais, eu até 
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estava pensando numa sugestão aqui, pensando falar com presidente através da Câmara de 

Vereadores, se a gente pudesse agendar uma reunião com o diretor da CEEE, mas não pensando em 

nós mas trazer ele aqui principalmente se fosse na Invernada, eu fazia questão que fosse lá na 

Invernada, não sei o que os colegas acham da minha ideia, que a gente, eu como morador da estrada e 

sei que os colegas também tem bastante reclamação, vai até um ponto e a gente não sabe até quando 

vai aguentar, as pessoas ficam depressivos, a gente sabe da necessidade, bem perto da minha casa 

então eu deixar em prol do presidente se ele pudesse de minha parte marcar uma reunião com o diretor 

que ele pudesse vir até a região, eu até não prometi pra as pessoas que me procuraram mas eu disse 

que ia levar conhecimento do presidente para através da Câmara a gente pudesse marcar essa reunião 

o mais breve possível e eu fazia questão que eu fosse na região dos Marques em diante mas na região 

que é mais afetada, nós aqui somos cooperativa, nos Marques já tem bastante problema e se for para a 

Invernada e Passo Grande o caso é pior ainda então Presidente vou deixar esse pedido aqui através da 

Câmara que você possa marcar uma reunião com o diretor da CEEE que possa vir até o município 

trazer uma sugestão que nem já vieram outra vez trazendo sugestão ou desculpa daqui ou dali, mas que 

venha de novo mostrar a cara para as pessoas e relatar novamente o problema;  primeiro eles diziam 

que o problema era mato na estrada, que era mato na rede e a gente crê que bastante desse problema 

foi selecionado, então hoje cada dia que chove ou der qualquer o vento o problema vem se agravando 

mais. “Usou a palavra a VEREADORA LUCIANE, Líder do PSB, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Então na semana passada eu não pude me 

fazer presente por motivo de saúde então não pude te desejar então hoje Rodrigo, estou te desejando 

os parabéns pela passagem do seu aniversário que foi no dia 27, desejar tudo de bom na tua vida e eu 

sei que o que importa é saúde o resto a gente corre atrás e tu é um cara batalhador eu sei que tu tá 

sempre na lida; da mesma forma também gostaria de desejar os parabéns para o colega Tiago que está 

de aniversário no dia de hoje desejar tudo de bom na tua vida e que Deus te abençoe sempre teus 

caminhos." Usou a palavra o VEREADOR NERCIO, Líder do PTB, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "A respeito da CEEE eu acho que nós temos 

que fazer alguma coisa a respeito nesse sentido porque se alguém quiser ver aqui no meu WhatsApp 

quantas mensagens eu tenho daquele pessoal lá da Invernada pedindo socorro para que ajude eles a 

respeito da situação que eles se encontram lá com ajuda política porque eles ligam para lá e assim 

como eles ligam várias vezes a resposta é que a luz já foi restabelecida lá então acho que a gente vai 

ter que fazer alguma coisa de repente com pessoal da CEEE acho que nem seria com o diretor lá, sei 

lá com alguém, para cobrar melhorias no serviço de atendimento lá porque é inaceitável a luz vir e 

daqui 2 horas eles estar sem luz de novo porque está aqui as mensagens, eles me ligam, obrigado 

Vereador a luz retornou e daqui a pouco, parece piada, mas nós estamos sem luz de novo, está aqui as 

mensagens para quem quiser ver no meu telefone, o pessoal pedindo socorro lá, então nós somos 

obrigados a fazer força política encima desse sentido, a gente sabe que infelizmente melhoria nas redes 

a gente não vai conseguir porque a gente sabe que a CEEE está  para ser privatizada e na situação que 

se encontra o Estado, não vamos conseguir então a gente é obrigado a conseguir uma melhoria a 

respeito do serviço prestado que é no plantão porque como eles falam muitas vezes as pessoas ligam 

para lá e a resposta que eles têm é que a luz já foi restabelecida e eles simplesmente vou lá e em muitas 

vezes é o caso de uma chave caída e eles não tem o socorro tem que recorrer a um vereador ou outro 

para que essa situação aconteça porque eles mesmo que tem que prestar o serviço a quem eles devem 

obrigação acaba não acontecendo então eu digo ao presidente que a gente sabe que vai ser difícil da 

gente conseguir uma reunião por causa dessa covid 19 mas a gente vai ter que fazer alguma coisa para 

socorrer aquele pessoal lá, sou parceiro para que a gente faça alguma coisa a respeito dessa situação. 

Também como foi falado a respeito da nossa estiagem, bastante chuva, a gente está recebendo umas 

chuvas boas ainda mas se sabe que muitas vertentes não retornou ainda, a minha situação lá em casa 

mesmo eu estou bem dizer sem água ainda, muitas vertentes não retornaram e tem muito pessoal 

fazendo canteiro e a maioria das pessoas ainda não sabe que a prefeitura está levando água em casa 
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para o pessoal, até o secretário do desporto que está na frente desse serviço, então o pessoal que não 

tem água para pôr nos seus canteiros é só protocolar ali que a prefeitura tá prestando esse serviço 

gratuitamente várias pessoas perguntam como é que eu faço para protocolar, tem que cobrar, esse 

serviço simplesmente é protocolado ali gratuitamente, é uma mão que a prefeitura anda dando para o 

agricultor devido a nossa situação que a gente está passando mais essa covid aí e é gratuitamente um 

serviço que o pessoal não está sabendo, hoje mesmo dois me ligaram que não estava sabendo que a 

prefeitura está fazendo esse serviço porque viu o tanque passando na estrada e perguntou o que que 

estavam fazendo e eu passei essa informação, então tem várias pessoas que não estão sabendo ainda, 

deixo aqui então o comentário para o pessoal ficar sabendo é bom que o pessoal fique sabendo, os 

vereadores ajudam a espalhar porque tem várias pessoas que não estão sabendo ainda agora é a época, 

dessa semana em diante que o pessoal começam a semear." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, 

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

"Estava conversando com o doutor Norberto e realmente, sobre essa situação que eu falei da divulgação 

dos vencimentos, ele mandou as fotos a Câmara divulga 100% da remuneração de todos os 

participantes, integrantes e a Prefeitura na tal lei existia uma discussão quanto a divulgação por parte 

de algumas coisas para o município com menos de 10.000 habitantes, aí existe uma discussão ele vai 

buscar mais material sobre isso mas eu acho que seria, já que fica em dúvida se seria necessário ou 

não, eu não vejo porque não divulgar talvez, eu como funcionário não tenho nenhum problema, não 

vejo nenhum problema em divulgar o que eu ganho, como disse dinheiro é público e tem que ser dado 

a total transparência possível. Como o vereador Rodrigo falou essa questão dos auxílios, aproveitando 

que essa Sessão é bem visualizada nas redes sociais deixar um alerta ao pessoal que assim como tem 

essa questão que nem ele falou desse familiar dele, eu sei de dois casos de pessoas do nosso município 

que teve seu dinheiro roubado através do aplicativo do governo, na verdade é um aplicativo bem fraco 

e de uma pessoa foi roubado R$ 1200,00 e outra pessoa foi R$ 600,00 deixo a orientação que foi 

passada pela Caixa de quem teve seu dinheiro roubado procurar agência da Caixa do Sertão ou de 

outro município mas deixo a atenção que todo mundo que solicitou o dinheiro ou até a todos que estão 

inscritos do cadúnico e recebem automaticamente esse dinheiro que procurem saber se foram 

beneficiados e se foram beneficiados que o dinheiro está na conta porque aqui no nosso município já 

sei de dois casos imagina quantos casos Brasil afora não tem e muita gente que está inscrito no 

cadunico não sabe que até já foi depositado esse dinheiro se tivesse inscrito e às vezes a pessoa se 

inscreve o cadúnico para ter feito algum curso, alguma coisa, mas bastante atenção para o pessoal 

nessa questão." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE MANOEL RENATO, saudou 

novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Então hoje temos a presença dos nossos 

secretários, agradeço a presença de vocês, também gostaria de agradecer ao nosso deputado federal 

Giovani Feltes, que o vereador Rodrigo já comentou na Tribuna, onde nos encaminhou R$ 150 mil 

reais para investir na saúde, a gente não teve nem tempo de conversar para ver em que vai ser mais 

útil, eu acho que é o momento da gente chegar com secretário e com o Executivo para discutir esses 

valores já que a gente que representou o deputado no município então deixo  meus grandes 

agradecimento a ele por se lembrar do nosso município que com certeza vai ser bem utilizado. Também 

agradeço ao assessor dele que é o Cristofole, que é quase baronense, é casado com uma mulher aqui 

do Barão e sempre lembrando do nosso município. Também parabenizo o vereador Tiago pela sua 

passagem de aniversário, que Deus ilumine teus caminhos e seja sempre este gurizão, tenho certeza 

que todo mundo gosta de ti no Barão do Triunfo então deixo minhas felicitações sempre. A respeito da 

luz, a gente deve assim tentar marcar uma reunião porque uma vez, em 2010 mais ou menos, a gente 

conseguiu levar o pessoal da CEEE lá na Invernada e deu uma melhorada, uma melhorada bem regular, 

hoje está voltando os problemas novamente então a gente vai tentar se comunicar com o diretor-

presidente lá da CEEE e ver se consegue mas eu acho que vai ser bem difícil agora porque eles já não 

gostam de vir então agora vão alegar esse negócio da pandemia mas pode ter certeza que a gente se 

não consegui em breve vai continuar tentando para conseguir marcar uma reunião com o pessoal da 
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CEEE. A respeito dessa resposta que veio aqui para o vereador Mateus, colocaram a exemplo da 

conduta da Câmara, eu acho que se a Câmara não tivesse dando um bom exemplo não precisava eles 

pegar esse exemplo, não sei quem mandou essa resposta, mas amanhã vou tirar saber porque eu não 

gostei nem um pouquinho, não foi eu que fiz mas eu acho que a gente na Câmara a gente está tendo o 

máximo que pode de transparência e não sei se a Prefeitura não é obrigada colocar, que agora o 

vereador Mateus disse que até 10 mil habitantes talvez não seja, mas vim uma resposta dessa pegando 

exemplo da Câmara eu não gostei nem um pouco não, a gente deve de pegar exemplo para quando ser 

uma coisa boa, que eu acho que até poderia ser pela Câmara mas é que aqui inverteu, mas ele fez o 

pedido novamente e vamos ver o que que vai vir, de repente amanhã mesmo já vou tentar saber quem é 

que mandou essa resposta e vamos esperar nova que vai vir para ver de que forma vai chegar Câmara, 

a gente tem o acesso aqui ao site da Câmara, é bem simples, é www. 

CâmaramunicipaldeBarãodoTriunfo, eu acho que entrando ali, te identificando, vai pedir que se 

identifique, tu vai saber todo o valor que é gasto até mesmo com salário de vereadores e presidente, 

então a gente quer manter dessa forma e dar continuidade no máximo que puder em divulgar porque 

eu nunca tive problema em dizer o que eu ganho, quando eu fui vereador na primeira vez eu fui saber 

quanto ganhava quando eu recebi o primeiro pagamento, mas eu tenho certeza que no mínimo 500 

pessoas ou mais eu já falei na rua do salário de vereador, Presidente e jurídico, eu acho que não tem o 

que esconder, é dinheiro público, então agradecendo a todas as pessoas que estão nos assistindo pelas 

redes sociais, onde dificilmente uma Sessão dá menos que 500 visualização, 1000, para gente é 

importante e para as pessoas também que ficam bem por dentro dos acontecimentos dos trabalhos que 

a gente vem prestando na Câmara de Vereadores." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a 

presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia quinze de junho de 2020. 

 

 

Sala de Sessões, 08 de junho de 2020. 
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