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

Legislativa, realizou-se a décima oitava 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: 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. O vereador Nércio da Silva Ambos não estava 

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

aberta a Sessão. A ATA 17/20, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por 

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

104/20 retirando de pauta o Projeto de Lei n° 023/20. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. 

EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 025/20 encaminhando proposições aprovadas em 15 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 

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

presentes. "Primeiramente trazer aqui a preocupação que a gente está vivendo com essa pandemia e 

hoje confirmou o primeiro caso aqui em Sertão Santana, uma cidade vizinha e que a gente tem muita 

relação, muita gente vai lá para bancos e muitas coisas; reforçar a importância dos cuidados que a 

gente tem que ter, a questão da máscara e tudo por mais que seja difícil várias e várias vezes eu mesmo 

me pego, às vezes saio de casa de carro e quando vejo estou sem a máscara e tenho que voltar buscar 

a máscara, é muito importante que tenhamos cuidado que se Deus quiser a gente consiga se manter, 

hoje podemos dizer que somos uma ilha, todos os municípios da região da nossa volta já tem o covid e 

nosso município até hoje, graças a Deus não teve, parabenizar até o pessoal da saúde, da vigilância, 

que tem se dedicado muito a combater esse vírus. Junto à  função do vírus a gente tem escutado, tem 

percebido aqui na cidade o início da movimentação do pessoal que vai construir as torres de energia, 

o pessoal da Cobra e muitas pessoas ficam com medo até porque a maioria são de Estados que já tem 

o covid bem forte e ontem conversando com um rapaz na frente da lancheria, um pessoal, ele 

comentando que eles estão desde o começo do ano aqui no Estado, desde janeiro, então é uma coisa 

que a gente, até para tranquilizar a população que a empresa tem todos os cuidados com esses casos e 

se Deus quiser não vai ser por causa disso que talvez nosso município tenha a vir a ter algum caso, a 

gente fica feliz de ter essa movimentação na cidade porque é muito importante para o comércio, eu por 

muitos anos atuei no comércio e quando veio outra empresa foi um momento muito bom que deu para 

a cidade, acho que cabe a nós aqui da cidade receber bem esse pessoal, na outra vez já tive essa vivência 

bastante com esse pessoal e são gente fina, são gente bem camarada; outra questão que eu queria 

comentar, um pedido de informação que eu estou trazendo em dedicação a questão da transparência 

da prefeitura, na semana passada uma pessoa me questionou que não estava sendo colocado em 

atualizado esse site, então juntamente com o colega vereador Tiago, a gente está pedindo que seja 

atualizado, mantido atualizado e também que informe o porquê que teve essa falha, a gente tem aqui 

brigado no bom sentido, cobrado na verdade, do executivo a questão dos salários, vencimentos que 

deveriam estar sendo divulgados no site e não vejo porque não está sendo ainda mas fazemos esse 

pedido para que seja dada a devida transparência que o dinheiro público merece; também infelizmente 

a questão das respostas atrasadas novamente a gente chegou uma semana que não está as respostas, 

eu fico indignado a questão dessa falta de consideração com essa Casa, parece uma coisa tão simples, 

certa feita quando eu era chefe de gabinete eu era encarregado de responder os pedidos da Câmara, 
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no tempo do Odone, não demora meia hora para responder um pedido de informação de uma Câmara, 

não demora meia hora e não vejo porque essa, não quer dizer má vontade mas essa falta de dar 

importância devida a esta ferramenta tão importante para a fiscalização e fora as respostas que vieram 

erradas, deixo aqui novamente esse pedido para que a prefeitura tenha essa transparência conosco, 

essa parceria com a Câmara, o que que custa manter atualizadas as respostas e quantas vezes vem 

resposta errada que a gente tem que estar reiterando, deixo aqui o meu protesto." Usou a Tribuna o 

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

presentes. "Falar sobre dois pedidos que eu coloquei na Casa hoje, um é a limpeza das ruas, 

principalmente as ruas que não são bem do centro aqui, que a gente sabe que as ruas do centro sempre 

são limpas três ou quatro vezes no ano mas as mais afastadas do Centro não são, então tem ruas com 

brejo com 2 m de altura quase então até que tinha feito um pedido de contratação de pessoal para essa 

questão mas como tem essa lei federal que proíbe a contratação de pessoal e alguns detalhes ali eu 

coloquei uma contratação de uma empresa então daqui a pouco para que faça essa limpeza porque 

nossas ruas retirada aqui do calçamento estão precisando um trabalho e agora com essa chuva que 

deu e esses dia quente parece que o brejo veio que foi uma louça então colocar esse pedido que o 

Executivo faça o possível para que seja feito algum trabalho, muitas vezes lá na minha rua coloco 

veneno lá para matar o brejo, mas tem outros lugares ali que já não colocam, então vai ficando um 

brejo e fica bem feia entrada das ruas dentro da cidade; também uma ideia que eu sei que faz tempo 

que o secretario de desporto até pleiteia, que é a limpeza daquela ponte na entrada ali no posto do 

Nilton ali, a limpeza e a pintura e daqui a pouco colocar uma placa de boas-vindas que nem o pessoal 

fizeram aqui embaixo, aqui pessoal do Sicredi e Certaja e mais alguns apoiadores, que de repente o 

município fizesse lá na outra entrada do município até porque está ficando quase que a principal 

entrada do município ali embaixo por causa do asfalto do Sertão Santana, o pessoal quase todo mundo 

está vindo por Sertão Santana para Barão, bem maior movimento naquela estrada e sei que isso faz 

tempo que o secretário de desporto está lutando e com certeza daqui a pouco com esforcinho da 

administração ajudando consiga se fazer mais uma entrada bonita no município e uma das que está 

sendo mais usada agora no momento; também a questão que foi retirado o projeto de gratificação aqui, 

do pessoal de pregoeiro do município ali, já para saberem que é uma lei federal que até dezembro de 

2021 não se pode dar aumento de praticamente nada ao funcionalismo nem só ao funcionalismo aos 

CCs também, a questão de diária não pode ser aumentado, nosso procurador a recém teve conversando 

com nós, explicando essa lei, vale alimentação não pode ser aumentado, inclusive até aquele 

ressarcimento ali que tem, que até 20 de março quase sempre vem para nós votar, que é o, me fugiu a 

palavra agora, a reposição salarial também não pode, eu acredito que daqui a pouco isso até caia por 

água porque a reposição, mas hoje como nosso advogado passou para nós hoje não pode, então daqui 

a pouco alguns funcionários vão ficar descontente que não é culpa nem da administração e muito menos 

da Casa Legislativa, é uma lei federal então tem que ser cumprida." 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 039/2020 DO VEREADOR 

RODRIGO que seja estudada a possibilidade de contratação de empresa para limpeza das ruas em todo 

o perímetro urbano, principalmente nas ruas onde não há calçamento. INDICAÇÃO Nº 040/2020 DOS 

VEREADORES MATEUS E TIAGO que seja atualizado o mais breve possível o portal transparência, 

haja visto que foi observado que o mesmo encontra-se fora do ar, informando os motivos pelo qual o 

site ficou sem acesso. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 030/2020 DOS VEREADORES MATEUS 

E TIAGO que seja providenciado a troca de lâmpadas da iluminação pública no centro e no interior do 

município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 031/2020 DO VEREADOR RODRIGO que seja 

providenciado limpeza da ponte de cimento na entrada do município pela Linha Francisca, bem como 

pintura da mesma e colocação de uma placa de boas-vindas.  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. "Hoje primeiramente então queria me 
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manifestar a respeito da pandemia que estamos vivendo, ressaltando a importância das pessoas 

tomarem o máximo de cuidado no seu dia a dia porque não adianta os governos criarem regras e 

criarem leis e as próprias pessoas não colaborarem ou não cada um fazer a sua parte, então eu acho 

que esse maior controle e menor disseminação do vírus eu acho que depende de cada um de nós fazer 

a nossa parte, a gente aqui ainda está numa nossa situação, digamos que a nível Municipal não temos 

caso mas todos os municípios vizinhos já tem casos da doença e acredito que vai chegar no nosso 

município, mais cedo ou mais tarde vai chegar, mas até pela nossa, digamos assim, pelo nosso cuidado 

que a gente está tendo até agora que a população está colaborando e mas também em contraponto por 

sermos, daqui a pouco, os últimos a termos casos poderemos, a gente que depende de hospitais de 

outros municípios e outros centros, poderemos sofrer, pegar o pico maior da doença, então a gente tem 

que ficar bastante temeroso nessa situação e cada um colaborando, acredito que vamos sair mais fortes 

dessa." Usou a palavra o VEREADOR ILO, Líder do MDB, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também quero aqui deixar registrada minha 

preocupação novamente com esse problema de saúde que está vindo, o covid 19, a gente se preocupa 

muito, parecia até que tinha meio calmado e agora vem se estendendo para o nosso município também, 

tem em Sertão Santana, eu acho que devemos ter todos os cuidados, respeitar o próximo da gente e nos 

preocupa muito, parece do meu modo de ver, parece que meio calmado e vem chegando até próximo 

onde estamos agora, eu acho que temos que ter preocupação, com certeza, bastante cuidado, é um meio 

de nos proteger e proteger o próximo. Também conforme o nosso Dr. Norberto falou, a lei federal, até 

pode o nosso funcionário público e outros ficar até ruim, completar mais um ano ou dois anos sem 

aumento, mas todos estão sabendo que é uma lei federal e esse ano como é um ano eletivo geralmente 

chega no fim do ano onde sempre se faz, se aprova algum aumento, Prefeito, Vereador, Secretário, 

todos funcionários e vai ser um ano diferente dos outros, geralmente conforme o doutor falou esse ano 

não vão ter aumento a ninguém dos funcionário público, é bastante preocupante também devido as 

coisas, muita mercadoria aumenta até devido à estiagem e o problema do covid também, mas é uma lei 

que a gente tem que respeitar, é uma lei federal tem que ser respeitada. Eu quero deixar um pequeno 

pedido verbal, já que o nosso secretário de obra está junto onde eu tive bastante reclamação, não é 

uma coisa urgente, mas é sobre o bueiro próximo à estrada do fumo, no travessão do Amarinho, onde 

sai na Linha Nova, eu sinceramente vi que tem problema, mas não tenho conhecimento que seja tão 

sério, mas é bastante pessoas reclamando que se não for tomar um cuidado, fazer um trabalho meio 

ligeiro vai acabar se perdendo o cano e até vai ficar mais complicado, é um bueiro que foi investido 

bastante dinheiro, um bueiro dos bons que foi feito em anos atrás e o problema que deu 

desmoronamento na cabeceira do bueiro  e o cano já está quase o brejo saindo fora, não sei se está 

quebrado ou não está, então vou deixar este pedido ao secretário que está presente, tome conhecimento, 

dê uma olhada ali porque pelo que o pessoal comenta hoje ele está bem fácil de ser reconstruído e se 

acontecer de vir uma chuva e ele ir embora, vai dar mais desmoronamento." Neste espaço, usou a 

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

abertura da Sessão. "Também falar um pouquinho desse projeto que foi retirado, acho que até não seria 

o momento mesmo dar aumento, mas hoje acredito eu que esse projeto foi retirado por lei federal onde 

veio, não só desse caso que seria 2 ou 3 funções ali, mas bem mais e pelo que o Dr jurídico nos passou 

não é só para esse ano, é até o final do ano de 2021 que não vai poder ter aumento, não vai contratação, 

não vai poder fazer concurso onde a gente aqui estava e está deficiente de algumas funções, mas 

acredito eu que não vai ser poder feito concurso, a não ser substituição de vaga onde seja um 

aposentado, o motorista ou alguma coisa assim, até pode repor outra pessoa, mas caso contrário não 

vai poder ser colocado. Em função também desse coronavirus,  a gente, eu mesmo nunca tive muito 

medo, sempre claro me cuidando mas quando a gente vê que chegou bem próximo da gente muda um 

pouco, tu fica um pouco nervoso, um pouco, que esse rapaz de Mariana  ele teve até lá em casa lá, 

então a gente ficou bastante preocupado, teve contato com ele e o pessoal da saúde do Barão também 

preocupadíssimo, mas graças a Deus que não deu problema lá em casa com nossa família onde a 
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preocupação maior também é que eu tenho a minha mãe com 83 anos e a gente sabe que pessoas de 

idade é bem pior, é bem mais problemático, mas queria deixar os parabéns para o pessoal da Saúde, 

até me preocupo um pouco com eles porque olha, eles se preocupam bastante mesmo, me ligavam 

seguido, estão fazendo um excelente trabalho mas é como o Vereador Diogo falou, é quase que 

impossível não ter caso no Barão mas a gente sabe que o pessoal estão fazendo o possível e o impossível 

para que não chegue, então peço para a população que tome todos os cuidados, eu acho que não é 

fechando mercado, fechando loja que a gente vai evitar, eu acho que tomando os devidos cuidados ali, 

distanciamento, álcool em gel, máscara, é o que tem que ser feito, mas não a gente vê muita gente, às 

vezes dizem, estou me cuidando mas nem está usando máscara e está tendo contato direto com os outros, 

que cuidado é esse? Eu acho, acho não, tenho certeza, todo mundo tem que usar máscara para que 

evite de ter grande contagio e se Deus quiser não vai chegar no nosso município. Então a gente não vai 

ter Sessão no dia 29 porque seria a quinta segunda e a gente hoje tem quatro Sessões por mês." Nada 

mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima 

Sessão Ordinária, dia seis de julho de 2020. 

 

 

Sala de Sessões, 22 de junho de 2020. 
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