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

Legislativa, realizou-se a décima sétima 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, Diogo da Rocha Vaz, Tiago Pacheco Govoni e Ilo Wildfaier Lombardi. Havendo “quórum”, 

o Presidente Manoel Renato, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. A ATA 16/20, 

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° 023/20 encaminhando 

proposições aprovadas em 08 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 RODRIGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores 

e as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente quero parabenizar o meu pai pela passagem de 

seu aniversário quarta-feira, completou 70 janeiros, é junho na verdade, o cara que eu sempre me 

espelho, um cara que sempre tira a própria camisa, se tiver que servir alguém, ele tira então agradecer 

todos pelas felicitações no meu Facebook a ele e que ele tenha muita saúde para estar junto com a 

gente. Quero também comentar um pouquinho, já comentei semana passada, sobre os beneficiários 

desse programa Federal de R$ 600 que deu uma polêmica muito grande aqui dentro da cidade de 

pessoas que se inscreveram para ganhar esse dinheiro, até muitas pessoas em redes sociais colocaram 

várias situações, claro que um bom bocado era visando política porque a primeira-dama era uma das 

inscritas e eu gosto sempre de ouvir os dois lados e como primeira surpresa que eu tive foi ouvir a 

crítica que foi nas redes sociais, em grupos de WhatsApp e hoje eu consegui achar um tempo e perguntar 

para ver qual é que era a verdadeira história e se ela tinha se inscrito nesse programa, o que que tinha 

acontecido e semana passada já falei aqui que o meu cunhado também foi automático porque ele estava 

inscrito no cadastro único a muito tempo atrás e isso é automático, quem está inscrito vinha esse 

dinheiro e mesma coisa aconteceu com a primeira-dama, ela estava inscrita no cadastro único há muito 

tempo, fez um curso de corte e costura, não sei se fez ou se inscreveu para fazer mas estava inscrita no 

cadastro único aonde graças a várias pessoas que comentaram ela descobriu que estava com esse 

dinheiro lá que ela nem sabia, não sabia tanto que já tinha entrado a primeira parcela de R$ 600 e ela 

não tinha recebido, ela não foi no banco, não sabia e agora já entrou a segunda e ela está só esperando, 

agendou para ir lá no banco para poder, parece que tem que receber e depositar de volta o dinheiro, 

não sei bem certo como é que vai funcionar eu sei que ela está esperando lá, acho que ela agendou 

para ir no banco, não sei se nessa semana, para pegar as duas parcelas, receber as duas e depositar 

de volta ou não sei o que tem que fazer lá no trâmite legal, então muitas vezes sempre é bom a gente 

escutar os dois lados, eu também já fui meio eufórico e escutar um lado só e eu não tenho motivo 

nenhum para estar aqui defendendo a primeira-dama, até porque nós temos bastante divergência eu e 

ela, acho que todos são sabedor, os que me conhece sabe que a gente tem bastante divergência eu e a 

primeira-dama mas é que eu achei muito leviano as afirmações feitas em Facebook por ela ser primeira-

dama e algumas pessoas tentando se privilegiar disso para tentar menosprezar o prefeito ou 

administração ou o partido que lá está então esse ano a gente sabe que é um ano eleitoral, se fosse 

primeiro ano de mandato ninguém ia ver mas esse ano é um ano complicado a gente sabe que vai ser 

dessa forma para pior, a gente sabe que muitas vezes as pessoas vendem a alma para o diabo, que nem 
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eu digo, e a gente tem visto isso mas deixo então o recado para aquelas pessoas que estavam 

preocupados que ela não recebeu e ela não se inscreveu para ganhar R$ 600 e ela até, acredito eu que 

ela vai fazer alguma nota de esclarecimento e com certeza vai agradecer estes fofoqueiros de plantão 

que ajudaram ela descobrir que ela recebia esse valor, que ela tinha direito a receber sem ela saber. 

Também hoje conversando com prefeito ele me passou a situação do passe livre 2014/2015, não findou 

a novela ainda pessoal, o passe livre que os universitário recebiam foi feito a prestação de conta 

enviado para lá, não aceitaram, agora parece que eles querem assinatura dos alunos que receberam 

esse valor e como é que vão saber quem eram os alunos, daqui a pouco 2014/2015 e a multa é grande 

para os cofres públicos se não resolverem, da mesma forma a novela daquele barranco da caixa da 

água, veio novamente, o prefeito Odone na época assinou um TAC, não sei se assinava sem ver o que 

que assinava e agora está uma dinamite para o município resolver e a multa pode chegar até 500.000 

então muitas vezes a administração está trabalhando muito com Museu mesmo, que nem Prefeito 

Elomar está cansado dizer, está com Museu defendendo várias coisas que foram feitas erradas e muitas 

vezes não consegue tocar as coisas que ele tem plano e esses dois itens chegaram nessa semana para 

prefeitura pelo Ministério Público e eles estão esquentando a cabeça para ver que forma vão tomar 

para tentar amenizar a situação, então eu só queria deixar registrado aqui que essa questão da Zefa, a 

gente tem bastante problemas particulares, vamos se dizer assim, mas eu acho que essa vez foi feito 

uma injúrias com o nome dela." Em COMUNICAÇÕES, não houve vereador inscrito. Em seguida, 

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

seguintes proposições: INDICAÇÃO  Nº 037/2020 DO VEREADOR MATEUS  que seja estudada a 

possibilidade de implantar um programa ou projeto incentivando a retomada do cultivo de acácia e 

eucalipto em nosso município, sugerisse que seja criada possibilidades de beneficiar os produtores que 

tirarem notas nos seus talões de produtor com mudas de acácia e eucalipto, tendo como exemplo o 

município de Dom Feliciano, que a cada dez mil reais em nota dá ao produtor uma determinada 

quantidade de mudas para o plantio. INDICAÇÃO Nº 038/2020 DO VEREADOR MATEUS que seja 

adquirido maiores quantidades de testes de Covid 19 afim de que seja realizado testagem em massa na 

população, pois acredita-se que somente com a testagem pode se ter mais segurança nessa pandemia. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 027/2020 DO VEREADOR ILO que seja 

providenciado patrolamento e encascalhamento nos lugares necessários na estrada da produção, saindo 

do Dorli passando pelo Morrinhos até a divisa com o município de São Jerônimo. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 028/2020 DO VEREADOR NERCIO que seja providenciado patrolamento e 

encascalhamento nos lugares necessários na estrada linha Dona Amália entrando perto da residência do 

Lebrão, retornando saindo até a Pautilha, indo até a residência dos Senhores Leon e Cecília, retornando 

pela estrada do Fumo até as residências de Junior Trapp e Altair, realizando melhorias em todas entradas 

de residências existentes nesse trajeto. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 029/2020 DO VEREADOR 

NERCIO que seja providenciado patrolamento e encascalhamento nos lugares necessários na estrada 

dos Menezes, entrando no Cerro dos Abreu, passando pelo rolante e saindo no Arroio dos cachorros, 

subindo pelo Senhor Damásio chegando até a residência dos Senhores Toninho e Enio, retornando 

saindo até a residência do falecido Getúlio, descendo a costa do arroio. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

Nº 024/2020 DO VEREADOR MATEUS que seja informado todas as contratações de profissionais 

realizadas esse ano e qual o método de avaliação usado para a contratação das mesmas. Após, passou-

se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR DIOGO, Líder do 

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

"Primeiramente queria falar sobre duas questões de bastante importância e pedir um apoio para o 

secretário e para o nosso prefeito, mais uma vez estou trazendo o assunto aqui é uma questão bastante 

antiga e uma questão também que vários vereadores conhecem é daquela Estrada dos Jukoski, até o 

vereador Ilo esses dias mais também andou colocando daquela ponte que tem próximo ali a propriedade 

do seu Adriano que está intransitável, ali é uma ponte não muito difícil de fazer mas isso já vem de 

bastante tempo esse problema e os moradores se sentem praticamente abandonados porque são todos 
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pessoas trabalhadoras, têm a sua propriedade, têm suas plantas, produzem no Barão, fazem questão de 

dizer que são baronenses, moram perto da divisa mas não consegue, ter um acesso decente, então deixo 

aqui mais uma vez o pedido, não vou colocar indicação porque eu acho que se a gente não conseguir 

resolver aqui de acordo com o diálogo e pedindo, eu acho que não vai ser um papel que vai que vai 

fazer que as coisas aconteçam, então deixo aqui mais uma vez registrado; outra questão também que 

os moradores estão pedindo socorro e eu estou tentando das formas que eu consigo mas peço também 

apoio dos vereadores, é na questão da CEEE, das faltas de energia ali na localidade de Passo Grande, 

aqui do Fim da Linha para frente ali, já digo assim, até o fim da linha também tem acontecido mas no 

fim da linha da frente ali para o lado da Invernada, Passo Grande, quem desce ali está terrível, ali 

praticamente todos os dias está faltando luz, se não é por um motivo é outro, caindo chave e os 

moradores estão revoltados e com razão, eu até estou tentando intermediar através do meu Deputado 

uma reunião mas agora em questão da pandemia está um pouco complicado mas já consegui fazer 

chegar essa informação junto ao secretário de energia, todas essas reclamações que está acontecendo 

estão chegando lá, eles já são conhecedores só que, que nem diz o outro, o caminho é muito difícil então 

se a gente não tiver força política de todos os partidos para ajudar não acontece, a gente está lidando 

com uma empresa que está praticamente sendo vendida, a CEEE está sendo privatizada então muitas 

vezes não considero que seja má vontade mas por A ou por B, por alguma falta muitas vezes é 

comunicação ou até falta de vontade de alguns funcionários, já vamos dizer assim, de algumas pessoas 

que estão lá  acaba acontecendo esse tipo de problema e o povo infelizmente que paga as consequência 

então peça junto ao presidente dessa Casa e os demais vereadores que vamos tentar intermediar nessa 

questão e o mais rápido possível talvez a gente conseguiu uma reunião se não for presencial talvez 

virtual para a gente conseguir levar todas essas queixas e fazer uma pressão maior nesse assunto." 

Usou a palavra o VEREADOR ALEX SANDRO, Líder do PDT, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também tocando no assunto da CEEE, essa rede lá 

eu sofro junto, sou um dos primeiros moradores lá onde na quarta-feira teve um dia e uma noite em 

meia fase, já nasceu eu me encontrei com um caminhão, uma equipe lá com poste e com dois 

transformadores, tomara que tenha conseguido resolver e amenizar um pouco da situação mas eu acho 

que uma reunião é obrigado a ter para ter uma solução, para conseguir resolver essa situação, já 

pensou isso fica enrolando quando vê chega em dezembro de novo, colheita de fumo a mesma situação. 

Também quero, acho que um lembretezinho para o nosso secretário porque é vergonhoso a gente botar 

um pedido de novo, desde agosto de 2017 foi botado o pedido nessa Casa para trocar a três folhas de 

Brasilit de uma parada de ônibus, uma parada que é bastante usada, próxima à residência do Artur e 

da Laura então eu acho que isso deve ser o esquecimento, não acredito que para trocar três folhas de 

Brasilit seja tão difícil assim e não tenha condições, tendo dois pedreiros nomeado nos funcionários, 

então acho que pedir para o secretário ver isso com carinho, tentar agendar isso aí para não esquecer 

porque obrigado ser um esquecimento, acho que não é por questão de valor." Usou a palavra o 

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

se faziam presentes. "Como os colegas vereadores falaram a respeito da CEEE continua o caso cada 

dia mais grave, sábado também tive nova reclamação da CEEE conforme eu falei aqui na semana 

passada, foi mais uma semana, alguns dias com falta de luz também e conforme eu falei aqui na semana 

passada eu acho que teria que trazer eles até o município para debater a situação junto com o povo 

daqui, eu acho que isso é um absurdo que está acontecendo mas temos espelho para a Certaja, uma 

empresa que trabalha, se falta energia agora dentro de meia hora, uma hora, estão resolvendo o 

problema e a CEEE está um desacato cada dia mais, então eu concordo plenamente, eu acho que temos 

que fazer um mutirão sim em nome das pessoas que mais preciso eu acho que não é justo as pessoas 

estão pagando suas contas e pendências e uma grande falta energia conforme está acontecendo, então 

eu sou parceiro, para o que precisar estamos aí. Também vou deixar um pedido verbal ao nosso 

secretário de obra, ontem aqui um trecho bem pertinho, vereador Nercio é o que mais conhece aquela 

estrada que sai do Ares até a linha Francisca ontem fui passar ali, não consegui passar, onde eu estava 
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lá no alemão na Linha Francisca e fui fazer o travessão e estava trancado bem naquele baixo no meio 

do mato o caminhão passou, foi puxado com trator, deixou o valo que para carro não suportava e foi 

puxado de trator, o caminhão já não voltou mais e a estrada está em péssimas condições, se arrumaram 

foi hoje então igual deixo meu pedido, a preocupação das pessoas que também fui bastante cobrado, a 

situação ontem não era boa eu vim até um certo trecho onde eu conhecia que andava nos matos do pai 

do Mateus e dali tive que voltar e retornar para o Barão, estão se foi feita melhor, mas deixo aqui meu 

pedido em nome da população."  Usou a palavra a VEREADORA LUCIANE, Líder do PSB, saudou 

o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "E o que eu teria para 

dizer hoje, desejar uma boa semana a todos." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, 

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

nas estradas, acho que eu o Adriano depois que encontrou o vereador Diogo, acho que o segundo que 

ele encontrou fui eu também me cobrou essa estrada até ia fazer um pedido nesse sentido mas já tinha 

meus pedidos encaminhados e já foi feita tantas vezes nessa Casa esse pedido, foi pedido aquela ponte 

que até nos constrange então deixo aqui novamente o pedido para o secretário, para o executivo que 

dê uma atenção para essa estrada porque desde que eu entrei no mandato aqui está se cobrando essa 

ponte e eu conheço a estrada, a ponte é pequena, não precisa muita coisa; vi uma coisa que não tinha 

visto hoje também nos meus 3 anos de vereador, três anos e meio, que foi um ofício de escusas, ofício 

pedindo desculpa por parte do executivo sobre a resposta que foi dada na semana passada dizendo que 

a Câmara não expunha os salários no portal, no site e na verdade como até o próprio executivo 

reconheceu é mentira, a Câmara expõe e é um exemplo o portal da transparência da nossa Câmara de 

vereadores, já que o Executivo reconheceu o erro então eu peço com toda humildade que o Executivo 

então acate o pedido e que declare os salários de todos no Portal da Transparência, transparência é 

isso, é saber onde é que está, o povo saber onde está sendo investido os recursos do município e porque 

esconder a questão de vencimentos, eu sou funcionários do município e eu não tenho qualquer receio 

de dar resposta o meu vencimento, o meu salário então deixo esse pedido ao Executivo. A questão da 

CEEE também como foi bem falado, é preocupante a situação da Invernada e do Passo Grande mas é 

que Invernada, esses dias um rapaz explicando a rede ali é muito extensão para pouco transformador, 

parece que ali onde dava bastante problema na associação ali da Invernada do lado da borracharia do 

Adriano foi trocado um transformador, espero que com isso dê uma resolvida mas acho que sim temos 

que manter a cobrança sempre, a gente sabe que nessa época é mais complicado por causa da pandemia 

mas se não puder ser pessoalmente se faz uma live, se faz de alguma outra forma. Também deixar aqui 

minha preocupação com a questão do covid, viu ali casos sendo confirmado em Mariana, extra 

oficialmente dizem que tem no Sertão também, tomara que não seja verdade e tomara Deus que não 

chegue em nosso município mas temos que redobrar os cuidados e infelizmente a gente vê tanta fake 

news na internet, gente dizendo que as máscaras são as formas de dominação, nem dá para lembrar do 

que a gente vê na internet, nas redes sociais, não dê ouvidos para isso, a máscara sim protege, os 

estudos científicos dizem que protege quem somos nós debater contra os cientistas e só uma última 

questão que eu queria comentar Presidente, bem rapidamente, é fazer um pedido para o Executivo ter 

mais celeridade, mais agilidade na questão de liberação de obras aqui no município, questão de 

engenharia, para aprovar projetos, eu até hoje não comentei aqui nessa Casa mas já comentei 

pessoalmente com o prefeito, até tinha vereador junto, a questão da demora para liberar uma obra em 

nosso município, infelizmente está sendo muito chato isso, muito vergonhoso, a gente tem que incentivar 

que as pessoas construa no nosso município e hoje eu estou tendo um caso bem próximo a mim que a 

gente está peleando para sair autorização, quanto mais gente investir no nosso município, mais gente 

construir aqui, melhor, e a gente fica uma morosidade, se é questão que a engenheira não dá conta, 

então que bote mais carga horária para ela, que se faça desdobramento." Neste espaço, usou a palavra 

o PRESIDENTE MANOEL RENATO, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da 

Sessão. "Também deixo meus parabéns ao Jorge, conhecido Queixinho, conhecido acho por todo o 

município e pela região, desejo toda felicidade do mundo para ele. Também não tem como não colocar 
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esses problemas que o município vem tendo nesses três anos, quase quatro, já foi resolvido um bocado 

de situação e a gente vê chegando mais, hoje o vereador Rodrigo falou ali já dos problemas que hoje a 

gente está enfrentando já, nessa situação da associação do pessoal da faculdade onde acho que foi um 

ano ou dois, eu não tenho certeza, mas que foi recebido esse passe livre, que é um recurso que veio do 

Estado e talvez por não, não sei quem era Presidente na época, não prestar conta como devia ter sido, 

o município perdeu o recurso e hoje vem recebendo já uns ofícios do Tribunal de Contas onde 

provavelmente ainda até o fim do mandato tem mais essa questão para resolver. Também dessa de cima 

lá, que a gente trata ali do Cerro, que quando veio os apontes para o prefeito Odoni na época, eu era 

vereador da situação, foi um dos maiores que veio foi daquela situação ali, onde acredito eu que ele 

tenha se comprometido em resolver e até hoje ainda está uma situação no mesmo, então a gente vê que 

pegar uma prefeitura não é só administrar o futuro ou o presente, tem muita coisa do passado ali que 

tem que resolver e torcendo eu que não fique coisas para próxima administração. Também a respeito 

da situação da CEEE a gente deve sim tentar uma reunião com eles, onde tivemos já e foi bem 

aproveitada, resolvido várias questões, a gente hoje vai tentar procurar uma reunião, não sei de que 

forma mas provavelmente eles não vão querer vir no município por enquanto, mas eu acho que essa 

situação de luz da Invernada dos Abreus eu acho que era local, não era na região toda, eu acho que foi 

resolvido sim, mas com certeza temos que batalhar para que tenha melhorias nessas redes sim, ainda 

mais quando chegar para época de colheita de fumo a gente sabe que a situação sempre piora parece 

que é incrível mas piora." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, 

convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e dois de junho de 2020. 

 

 

Sala de Sessões, 15 de junho de 2020. 

 

 

 

MANOEL RENATO DOS SANTOS SILVA               LUCIANE TEIFKE PACHECO           

              Presidente                                                              1° Secretária 


