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Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, no 

Plenário da Casa Legislativa, realizou-se a primeira SESSÃO ORDINÁRIA da primeira 

Sessão Legislativa, da oitava Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão 

do Triunfo. Estavam presentes na ocasião a Presidente Laureni Garcia Pagini e os 

Vereadores: Alvício Souza da Silva, Fabio Fallavena Ferreira, Jaire Varlei de Menezes 

Ferreira, Leandro Garigan da Silveira, Marcirio de Souza Silva, Marcos Cesar Garcia, 

Mateus de Lima Romeira, Rodrigo Semensatto de Lima. Havendo “quórum”, a 

Presidente Laureni, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. Após passou 

à leitura das correspondências RECEBIDAS e EXPEDIDAS durante o recesso. No 

período do GRANDE EXPEDIENTE, os Vereadores previamente inscritos foram 

convidados a fazer uso da palavra. Usou a tribuna o VEREADOR ALVICIO, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Pela 

primeira vez estou aqui usando esse espaço, graças a Deus com o voto do povo 

baronense, foi uma escolha que o povo fez, me colocar aqui, aqui estou à disposição de 

todo o nosso município. Quero agradecer a minha família em primeiro lugar que me 

apoiaram, abraçaram a minha causa, minha campanha junto comigo em todos os 

momentos difícil e bom, a minha esposa e meus filhos, meu genro, minhas filhas, tiveram 

sempre do meu lado me abraçando a minha causa, que não é fácil a gente chegar e fazer 

uma campanha se não tiver o apoio familiar e vários amigos que me acolheu e me 

ajudou nessa campanha porque eu sozinho não chegaria a lugar nenhum, tive um grande 

apoio também quero agradecer muito ao Deputado Marcio Biolch e ao deputado 

Capoane que me deram um grande apoio pedindo voto para o homem do chapéu em 

Barão do Triunfo e agradecer muito o povo por ter acreditado na minha pessoa, fiz esses 

votos com a confiança do povo baronense, não tenho dinheiro para pagar o que o povo 

me deram nas urnas, tenho trabalho para fazer por esse povo, buscando recursos com os 

deputados federal, já estou correndo atrás de emenda parlamentar para o nosso 

município desenvolver cada dia mais e é isso aí que eu acho que nós vereador que temos 

aqui temos que ter união e buscar recurso para o nosso município ter um melhor 

desenvolvimento, nós não temos aqui para brigar uns com os outros, temos que discutir 

certas situações mas temos que ter um bom diálogo e um bom companheirismo, eu estou 

aqui aberto ao diálogo com todos os vereador, não dependo de partido seja o partido 

que for que chegar até eu Alvício, vamos ver o que é bom, botou um projeto aqui, é bom 

para o nosso município, para o povo baronense conte comigo que eu não vou ser contra 

nenhum projeto durante esses quatro anos que for para ajudar o nosso povo, nosso 

município, eu estou aqui para trabalhar pelo Município, não tô aqui para trabalhar para 

mim próprio, aqui eu sou empregado do povo do Barão do Triunfo porque com suor de 

cada um que eu vou receber o meu salário no fim do mês e quero retribuir com meu 

trabalho porque aonde eu trabalho eu pago o salário que eu ganho, trabalhando e me 

esforçando e fazendo aquilo que eu posso fazer para ajudar a comunidade, quem precisa 

de mim sabe, quem me ocupa sabe que resposta eu dou, eu tô sempre positivo, não tem 

hora, não tem momento, eu vou e corro atrás daquilo que as pessoas precisam, estou 

disponível 24 horas, se a pessoa chegar lá em casa meia-noite, 2 horas da madrugada ou 

3:00, tiver uma necessidade me chamou, eu não tenho preguiça de levantar e atender a 

pessoa, por isso quero dizer para vocês, precisou do vereador Alvício procure ele e faça 
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um teste para ver o que que ele vai te dizer na hora que tu precisar dele, sou positivo se é 

coisa que eu não posso fazer mas não vou deixar de te ajudar procurar te levar até aonde 

tiver alguma pessoa que possa fazer aquilo que eu não posso, que muitas vezes não tá no 

alcance da gente mas a gente sabe aonde chegar e aonde buscar atender as necessidades 

das pessoas que precisam, o nosso município é um município carente, nosso município é 

um município de agricultura porque eu vivo da agricultura, a vida inteira desde que eu 

tive força de pegar no cabo da enxada foi trabalhando na agricultura, já vi crítica de 

pessoas nas redes sociais dizendo que o povo não elegeram pessoas da agricultura, é 

pessoa que não me conhece porque eu desde de 7 anos de idade já trabalhava e a minha 

família também vive na lavoura, vivo na lavoura, a gente vive trabalhando e lutando 

para ter o nosso pão de cada dia na nossa mesa, assim como a grande maioria, noventa 

e poucos por cento do nosso município sabe o que é que eu tô falando, então quase todos 

nós aqui que temos aqui eleito vereador pelo povo, sabemos o que que é batalhar, o que 

que é correr o suor para ter o pão de cada dia na mesa, então eu só tenho a agradecer 

esta oportunidade que o povo me deu e quero mostrar o meu trabalho para o povo, 

trabalhar e união com todos os vereadores aqui, sem bagunça, sem  briga porque nós 

com briga nós não vamos chegar a lugar nenhum, o povo não nos escolheu para nós vim 

para cá para estar bagunçando aqui, o povo nos escolheu para nós vim para cá para 

mostrar trabalho, melhoria no município, mostrar recurso, buscar melhoria, fazer o 

nosso município andar para frente, independente de partido, a eleição nós já fomos 

eleitos, nós temos 4 anos agora para responder o povo a altura aonde nos colocaram, 

então eu digo para todos os vereadores aqui, contem com o vereador Alvício, em 

qualquer situação, precisar ir numa reunião me ligue, se precisar de qualquer coisa me 

procurem porque estou sempre atento e sempre a disposição do povo baronense, eu não 

me escondo das minhas obrigação, não tenho preguiça de atender as minhas obrigações, 

graças a Deus, Deus me dá força e eu vou atrás daquilo que eu acredito, então eu só 

tenho agradecer a todo povo baronense pela grande confiança pela primeira vez, na 

outra eleição passada consegui fazer 182 votos mas não me elegi e nessa graças a Deus 

com muito esforço, com muita luta, com muito apoio dos parceiros, das amizades que 

construí nesse município, consegui fazer 273, isso aí não é fácil, é com muita luta e com 

muita amizade, se o cara não tiver amizade, não tiver parceria não chega a lugar 

nenhum e para nós continuar nessa caminhada nós dependemos de continuar 

trabalhando pelo povo, continuar tendo amizade com o povo, responder o povo a altura 

que nós seguiremos numa grande caminhada e teremos um grande êxito pode ter certeza 

que todos nós que trabalhar unido e fazer alguma coisa, mostrar nosso trabalho pelo 

povo nós vamos chegar em algum lugar, vamos ter muito êxito, como nosso vereador 

Canelão foi 24 anos vereador nessa casa, não foi por acaso não, já vi pessoas dizer, 

Canelão não fazia nada, não é assim, ninguém chega aqui e fica aqui 2 ou 3 mandatos, 4 

ou 5 mandatos sem fazer nada para ninguém, isso aí é história, Vereador chegou aqui 

não fez nada por ninguém, no primeiro ano ele cai e vai embora, não fica mais aqui, aqui 

tem que mostrar serviço, tem que buscar recurso para o nosso município, melhorar tudo 

aquilo que tiver no alcance, buscar recurso e buscar melhorias para o município e temos 

uma grande equipe de vereador novo, eu também sou novo, graças a Deus, na idade eu 

não sou tão novo mas tô aqui com muita coragem, com muita fé que nós vamos melhorar 

bastante nosso município nesses quatro anos, quando chegar a próxima eleição o povo 

possa olhar e dizer, valeu a pena apostar nesses vereadores que estão aí porque fizeram 

muita coisa para o nosso município e melhoraram muita coisa para o nosso município, 

isso aí é o que eu tenho a dizer a todos e quero agradecer a presença de vocês todos". 

Usou a tribuna o VEREADOR FABIO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores 
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e as pessoas que se faziam presentes. “Queria fazer uma comunicação, eu nunca fui 

muito fã dessas redes sociais, há pouco tempo que eu abri meu Face para poder 

concorrer, para fazer a divulgação da minha candidatura e semana passada teve uma 

publicação no nosso antigo secretário de obras que fez uma publicação dizendo que foi 

pedido a exoneração do cargo dele e eu fui uma das pessoas, dos vereadores que teve 

cobrança do prefeito, que cobrou a exoneração do cargo dele e eu queria deixar dito 

aqui com maior transparência que é verdade, eu tive mesmo essa cobrança do prefeito 

junto com outras pessoas, não nego, quero fazer o meu mandato com maior 

transparência e honestidade e a questão do secretário de obras tive sim porque eu tive 

muitas cobranças das pessoas na rua e pedindo obras e coisas e não estavam sendo 

atendidos, então eu quero deixar dito que independente de qual secretaria eu fui eleito 

para cobrar, para fiscalizar e cobrar e eu vou fazer independente de qual secretaria que 

foi feito; ele fez o comunicado que não estava trabalhando por causa de contenção de 

gastos, o secretário ele saiu na sexta-feira, segunda-feira as nossas máquinas estavam no 

Arroio Grande todas trabalhando e eu até quero parabenizar os funcionários que 

fizeram o serviço lá, ficou excelente, então eu acho que tem que haver essa cobrança se 

tem algum lugar que não tá funcionando, alguma secretaria que não tá andando, tem que 

ser cobrado e tem que ser trocado e quero agradecer também ao nosso secretário de 

administração, o São Nunca, que semana passada uma pessoa me pediu para ver um 

acesso da casa que estava inacessível já, eu liguei para ele e em questão de 15 minutos 

ele teve na minha casa, nós embarcamos no carro, fomos lá na casa da pessoa, ele olhou 

a situação, explicou e prometeu o serviço para outro dia, no outro dia ele foi lá e fez, eu 

acho que é isso aí que todo mundo, toda população e todas as pessoas da cidade querem, 

serviço e cumprir, eu acho que seria isso aí,  muito obrigado a todos." Usou a tribuna o 

VEREADOR MARCIRIO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Aqui quase todos me conhece, eu sou lá da Invernada 

dos Abreus, sou Vereador Marcílio Silva, eu em 2004 fui eleito presidente da associação 

da Invernada, fiquei por quatro anos depois sair, pedir para sair por causa de até a 

minha situação financeira estava ficando um pouco meio ruim por causa que a gente vem 

de família pobre, vem de uma família de sete irmãos, uma família pobre, mas sempre 

lutando, sempre trabalhando na agricultura para poder ver se as coisas melhoravam, aí 

a situação financeira vai apertando porque eu com dois filhos pequenos, só a esposa 

trabalhando em casa e eu tinha que sair ajudar o pessoal da associação e pedi para me 

afastar, fiquei fora quatro anos depois retornei de novo na associação, fui eleito 

presidente, trabalhei mais um ano e pouco, regularizei a Associação, fizemos o prédio da 

associação da Invernada dos Abreus, a sede, quando eu era Presidente, fiquei até agora 

antes de concorrer, no mês de março pedi para me afastar para concorrer à eleição que 

eu ia concorrer a vereador e agora depois das eleições não retornei, não pretendo 

retornar, vou deixar o cargo à disposição para que se coloca outro Presidente e continue 

o trabalho que a gente vem fazendo e o mais também quero agradecer o pessoal que me 

apoiaram nessa campanha que foi uma campanha muito, para mim uma campanha muito 

linda, muito limpa, muito declarada, sem deixar nada de, acho que não tem ninguém tem 

nada a reclamar de mim, sempre trabalhei fazendo a minha, apresentando as minhas 

propostas sem pisar em ninguém e é assim que se faz campanha e agradecer a minha 

família, estiveram sempre do meu lado, os meus irmãos, são sete irmãos todos estavam 

do meu lado nessa campanha, recebi o apoio total, meu pai, minha mãe, meus sobrinhos, 

fico muito agradecido por isto e também agradecer às pessoas que me apoiaram, várias 

pessoas, amigos me apoiaram para que o resultado chegasse o que chegou hoje 

ocupando essa cadeira, eu me coloco à disposição do pessoal, todo o povo baronense o 
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que precisarem de mim, que tiver no meu alcance, pode ter certeza que eu vou fazer 

todos os esforços possíveis para ajudar porque eu sou uma pessoa que vive da 

agricultura, sempre fui agricultor, não tem como eu deixar de ajudar o povo porque eu 

sei o trabalho que o pessoal passam lá na lavoura colhendo o seu fumo, hoje mesmo 

estava colhendo fumo e vim para cá e deixei os outros colhendo fumo, então eu passo o 

que vocês passam, lá na lavoura eu também passo e na parte da agricultura pode ter 

certeza que eu vou ajudar o pessoal em tudo que for possível e também agradecer pelo 

apoio que eu tive do deputado Giovani Cherini, deputado estadual Paparico sempre me 

apoiando nessa campanha, até essa semana já tem uma reunião com deputado Paparico 

em busca de recursos para esse municípios, que esse município necessita muito, de muito 

recurso para que cada vez continue mais forte e é isso pessoal, quero agradecer a vocês 

de novo e me colocar à disposição, para o que precisarem de mim pode chegar que eu 

vou fazer de tudo para ajudar, muito obrigado." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores 

previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a tribuna o 

VEREADOR MARCOS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Hoje me sinto muito satisfeito e um pouco eufórico até, pela 

minha volta a Câmara que todo mundo sabe que eu já fui Vereador, mandato 2012/2016 

na penúltima eleição não tive sucesso mas na última agora, graças a Deus, tive sucesso; 

preciso agradecer como já dito no dia da Posse, preciso agradecer meus eleitores, quem 

apostou em mim, quem acreditou, quem torceu, a gente tem que deixar esse 

agradecimento, isso é muito importante, porque a eleição é uma coisa que passa, mas as 

amizades e o trabalho tem que ficar cada vez mais forte e continuar, eu sempre digo 

presidente, que eu não sou Vereador, eu estou Vereador, então isso é muito, isso a gente 

tem que ter na cabeça, eu não sou ninguém aqui para dar conselho mas meus colegas 

vereadores de primeiro mandato, Marcirio, Maninho, todos os outros, é bem complicado, 

não é fácil, isso aqui é um troço muito delicado, é uma coisa muito é séria, a gente tem 

que ter muito cuidado no falar, no dizer porque tudo aqui fica gravado, hoje pelo 

Facebook, hoje no áudio e na ata, então a gente tem que ter, nós todos somos adultos e 

coerentes, eu tenho certeza que essa Câmara foi muito bem escolhida e vai ter um 

trabalho muito bom nesses próximos quatro anos. Queria dizer também presidente, que 

como todos disseram, os trabalhos estão começando, hoje a primeira sessão ordinária, 

mas já tivemos uma extraordinária também semana passada e no decorrer do mês de 

janeiro que é o recesso, no início do mandato, todos aqui já fizeram alguma tratativa 

com deputados, inclusive eu também já tive uma reunião com o deputado Feltes em Porto 

Alegre tratando, se apresentando para o mandato e tratando sobre algumas emendas 

possíveis e nesse meio, nessa mesma oportunidade tem uma pauta de conversar com 

Juvir Costela que é deputado mas hoje é secretário de Transportes e nós temos aqui 

nessa Câmara, nesse município, uma dificuldade extrema que todo mundo é sabedor que 

é o nosso acesso asfáltico, Sertão Santana, município vizinho aqui, há poucos dias 

concluíram acesso asfáltico deles, o município, dito pelo Prefeito Írio na reunião, o 

município já deu um pulo de qualidade de vida, de transporte e de visitação de outras 

pessoas, inclusive nós aqui de Barão, muitos de nós aqui, a gente vai para o Sertão para 

pegar o asfalto ali que a gente faz 40 km por Mariana, muita gente diz assim, isso é uma 

coisa difícil, isso é uma coisa para 50 anos, meus netos não vão ver mas eu tenho muito 

otimismo quanto a isso, 2015 era vereador, presidente da Câmara, fizemos um evento 

aqui no salão paroquial que vocês lembram disso, a comunidade deve lembrar, nós 

tínhamos naquele evento 18 deputados inclusive incluindo Deputado presidente da 

Câmara da assembleia na época, Edson Brum, o evento feito pela Asmurc e a 

comunidade, só que a gente perdeu força, era um momento de dificuldade financeira, 
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sabemos disso, mas gente perdeu força, temos que retomar agora sabendo eu que a 

Câmara anterior, a nossa agora, também já tratou disso, estamos começando um novo 

projeto de levar o asfalto até Sertão Santana e encostar na 713 que é a deles ali, 711/713 

tudo junto uma coisa só para nós ter um acesso decente e para dar uma qualidade de 

vida para a comunidade. Quanta a administração, o primeiro, segundo mandato, 

segundo mês de mandato, eu sei que a comunidade vê algumas obras paradas, algumas 

obras que deviam estar em andamento, mas quero dizer que a gente em conversa com o 

prefeito, todos nós vereadores sabemos que tem contratos de profissionais vencidos e a 

gente precisa inclusive para os calçamento que são feitos aqui, nas ruas aqui, dois 

calçamentos que tão parado que é problema de profissional assinar as medições para 

liberação de verbas, então isso eu peço, na minha pessoa, eu peço paciência até porque 

tá vindo os processos seletivos para cá para gente contratar os profissionais que estão 

faltando então isso depende de um pouquinho de burocracia como a gente sabe então eu 

peço paciência que as obras no decorrer do ano aí, nesse mês de fevereiro, mês de março 

as coisas vão se assustando e começa tudo a voltar ao normal, até porque a gestão que 

passou ela foi reeleita mas acabou, então aqueles 4 anos, o quarto ano tem que ser feito 

encerramentos e tal, agora começamos um novo mandato, um novo ano novo, novo 4 

anos. Então é isso presidente, queria dizer que continuem vindo à Câmara porque a 

Câmara é muito importante a comunidade saber o que é feito, o que é dito, saber o que é 

votado porque muitas vezes, como já aconteceu em minhas épocas e outras épocas, os 

assuntos saem distorcidos naquela porta ali, então é bom ouvir aqui da boca do 

vereador, da boca do assessor jurídico que aqui não tem como dizer que não foi dito, 

foi dito e foi aprovado ou rejeitado, a comunidade tem que saber o que tá acontecendo 

no seu município." Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Inicio o meu segundo 

mandato nessa Casa, é o momento para mim muito importante porque a minha condução 

e recondução à esse cargo de vereador eu tenho certeza que foi baseado no trabalho que 

desempenho nessa comunidade, eu tenho orgulho de chegar aqui nessa Casa e olhar na 

cara de cada um de vocês e justificar cada atitude minha, eu vejo pessoas aqui que tanto 

se empenham em nossa unidade, aqui é a Solange, Seu Henrique, que é presidente da 

terceira idade que é o principal da terceira idade, o Paulo Bridi que é dos apicultores, 

do trânsito, do Consepro e assim como várias pessoas desempenham vários trabalho na 

comunidade e eu tenho muito orgulho de chegar aqui e olhar no olho de cada um de 

vocês e defender meu trabalho, defender mandato aqui nessa Casa, para mim isso me 

emociona muito e tenho certeza que podem, no decorrer desses quatro anos, alguém 

dizer que o Mateus não tá correndo atrás da comunidade, que Mateus isso, que o Mateus 

aquilo ou algum falando de outro Vereador mas eu vou ter sempre o orgulho de olhar no 

olho de cada um de vocês e defender o meu trabalho, defender meu empenho. 

Começando mais um ano, quero aqui agradecer a Deus por estar retornando, agradecer 

a minha família, agradecer as 207 pessoas que me reconduziram a esse mandato, quero 

aqui agradecer ao seu Henrique, ao Alemão que vieram explicar o projeto que vai ser 

votado em seguida, agradeceu ao prefeito que hoje recebeu eu e o colega Leandro, 

colega Marcirio e o colega Lagarto e o Alvício para falar sobre a questão daquela 

retroescavadeira da associação da Invernada, agradecer o diálogo, acho que isso é 

muito importante, a gente tem que ter o diálogo e não adianta a gente se pregar que vai 

ter o diálogo e não existir o diálogo, não adianta a gente falar que tem que trabalhar em 

união sendo que na prática não tem essa união. No último mandato nós aqui nessa Casa 

tivemos uma grande união, tá aqui o vereador Ilo a quem deixo meu reconhecimento 

pelos seus 24 anos de mandato e aqui o pai do vereador Tiago, por ele mando um 
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abraço, agradecer a parceria que tivemos nesses quatro anos com ele, foram dois baita 

colegas e a gente tem que trabalhar em união, mas na prática, não adianta falar que vai 

ter união. Não posso deixar de falar sobre alguns acontecimentos que aconteceram do 

começo do mandado para cá, a iniciar para eleição da presidência, eu como disse bem o 

Fábio, vou ser transparente, o que acontecer eu vou trazer a luz; foi feito uma chapa 

formada por mim, pelo Alvício como presidente, o Lagarto e o Maninho, foi feito uma 

chapa, inscrita a chata e no dia da votação, no momento da votação eu fiquei sabendo 

que foi tirado a chapa, isso não existe, não existe o vereador saber no momento da 

votação que foi retirado uma chapa, o vereador tem estar chegando aqui na Tribuna e 

saber o que tem em votação, quais são as opções, opção a, opção b, mas não, chegou-se 

na Tribuna e tinha um sim ou não, sendo a gente pego de supetão, foi questionado esses 

dias, eu e o vereador Maninho fizemos um pedido de informação aqui nessa Casa e 

estamos aguardando saber para trazer as claras essa situação, como eu digo, digo e 

reforço, não adianta nós dizer que vamos trabalhar em união e na verdade não ter união 

e vou trazer todas as claras, tá aqui o Vereador Ilo com 24 anos de mandato, o Chico 

que foi vereador, o Derli que foi vereador, vocês já viram uma mesa de vereadores 

composta desta forma, sempre as bancadas se sentaram juntos, nesse ano primeira vez 

não foi sentada junto, foi separado, qual motivo? um PMDB, um situação, um oposição, 

questionei isso, como direito meu que eu tenho alguém pode achar isso é bobagem, tem 

coisa mais importante para discutir, mas isso sim é uma forma de evitar o contato entre 

os vereadores de oposição, trago sim a luz, não tenho medo de trazer isso a luz e vou 

trazer tudo a luz, podem ter certeza, meu compromisso é como povo, não devo obrigação 

para ninguém a não ser o povo, podem ter certeza. Fazer um rápido comentário, 

infelizmente a gente teve a saída do Sérgio secretário, acho que fez um bom trabalho, 

infelizmente pelo que eu sei foi falado que não tá fazendo um bom trabalho, não vejo isso 

e também só para concluir depois eu usar de novo a Tribuna no momento de líder, o 

Garigan, foi falado que infelizmente o senhor foi retirado porque o seu irmão está aqui 

hoje como vereador de oposição, mas recordo muito bem a menos de um ano atrás aqui 

nesta Tribuna, vereador do PMDB falou que a administração não olhava para partido, o 

que importava era se a competência da pessoa, infelizmente esse discurso caiu por terra 

Garigan pra ti porque às vezes quando convém o discurso é um, quando não convém o 

discurso é outro, desculpem meu desabafo."  Usou a tribuna o VEREADOR 

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

presentes."Queria que a Dalvana colocasse umas fotos, eu graças a Deus e as pessoas 

que tocam a administração em nome do Secretário parabenizar da Saúde, parabenizar 

todos que tocaram o trabalho de uma Emenda parlamentar do Giovani Feltes onde já 

está na cidade o aparelho de ultrassom que era muito cogitado pela população e vários 

outros utensílios que entraram juntos na mesma verba, também começo do ano todos 

puderam ver aí uma viatura nova da Polícia Civil a qual também emenda do nosso 

Deputado Giovani Feltes, a qual o delegado regional Nedson cobrou isso numa reunião 

e eu disse para ele, vou correr atrás juntamente com o Manoel Renato na época, 

Vereador Ilo também e em janeiro chegou essa viatura para dar mais comodidade ao 

nosso inspetor que ali está. Também dizendo essas boas notícias que aqui vieram do meu 

trabalho, trabalho da bancada do MDB, esse ano começou um ano meio tumultuado que 

nem a gente tá vendo em redes sociais, tem gente que manda mais que o prefeito, essas 

coisas aí, é que de certo há 3 anos atrás, vereador Angulista que botou o pai dele para 

rua, de certo mandava, há uns dois anos atrás botou o secretário Alvício para rua de 

certo da obra também porque ele de certo é o Angulista que faz, que manda tudo agora, 

mas graças a Deus que o prefeito teve hombridade e fez uma publicação no Jornal 



 

 ATA 001/21  7 
 

 

Regional, acho que saiu hoje que eu estava olhando, foi muito feliz em suas palavras 

quando ele disse que nunca teve um cargo de CC, eu também nunca tive e colocando sim 

que teve a reunião de pessoas que ajudam ele e que foi tomado decisões em conjunto, 

ninguém tirando seu da reta, isso sim é verdade, foi tomado decisões em conjunto, então 

não é culpa de a ou b, se alguém mentiu para alguém que foi Fulano que forçou, azar de 

quem mentiu, eu tenho minha consciência bem tranquila, tenho meu trabalho aqui, tô no 

terceiro mandato, eleito com bastante voto, não posso me queixar, meus eleitores dá 

para se dizer que são praticamente fiéis, porque é quase a mesma quantia sempre e as 

urnas estão aí para dar a resposta, que nem disse um vereador aqui, se não trabalhar 

daqui 4 anos vamos ver quem fica e quem continua, meu trabalho tá aí, vem vindo 

devagarinho, vem vindo como já veio várias outras coisas para agricultura, então já fui 

bastante apedrejado em campanha, em fórum na campanha, em várias coisas e nunca 

conseguiram nada porque eu tenho o homem lá em cima, tem um homem lá em cima que 

sempre olha para baixo e faz seu julgamento onde eu fico bem tranquilo, tranquilo 

mesmo em continuar minha caminhada ajudando a administração juntamente com todos 

vereadores que quiser trabalhar pelo município e não por politicagem. Sobre a questão 

também de Presidência, também sei que foi falado bastante sobre a minha pessoa, sim eu 

sou o presidente do partido, inclusive não querendo me exaltar mais o maior partido 

dentro do Barão Triunfo, MDB, com maior quantidade de filiados e sim eu vou lutar até 

o fim pelo meu partido o que tiver que fazer eu faço para defender o meu partido, agora 

Vereador Mateus se o senhor ficou sabendo só no dia da votação, o senhor não pode se 

queixar para mim e nem, daqui a pouquinho tem que se queixar para seus companheiros 

de chapa que não lhe avisara, eu a minha parte eu fiz e tô contente aqui sempre teve uma 

Câmara que fez sempre pelo certo, foi três anos aqui só em três vereadores, eu, o Ilo e o 

Elomar e sempre me coloquei no meu lugar porque nós era minoria, então sei que a 

Câmara sempre fez pelo certo." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando 

foram indicados os membros para compor as seguintes Comissões Permanentes: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E BEM ESTAR SOCIAL, Fabio 

Fallavena Ferreira (MDB); Jaire Varlei de Menezes Ferreira (PDT) e Alvício Souza 

da Silva (MDB). COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E INFRAESTRURA 

URBANA E RURAL, Leandro Garigan da Silveira (PSB); Marcirio de Souza Silva 

(PL) e Marcos Cesar Garcia (MDB). Em seguida foram discutidas, votadas e aprovadas 

as seguintes proposições, Projeto de Decreto, Projeto de Resolução e Projeto de Lei: 

INDICAÇÃO Nº 001/2021 DOS VEREADORES FABIO E RODRIGO que seja 

realizado uma avaliação da concessionária da máquina retroescavadeira Randon que 

estava cedida para Associação Comunitária Invernada dos Abreu, solicita-se também que 

após a avaliação o laudo de conservação da mesma seja enviado a esta casa Legislativa. 

INDICAÇÃO Nº 002/2021 DO VEREADOR FABIO que seja aumentado a carga 

horária e os atendimentos da médica pediatra que atende no posto de saúde. 

INDICAÇÃO Nº 003/2021 DO VEREADOR RODRIGO que o mais breve possível de 

início a realização de exames com a máquina de ultrassom que chegou no município 

semana passada através da verba do Deputado Giovanni Feltes. INDICAÇÃO Nº 

004/2021 DOS VEREADORES LAURENI E ALVICIO que seja construído uma 

quadra de areia na praça municipal, na área localizada atrás da Câmara. INDICAÇÃO Nº 

005/2021 DOS VEREADORES MATEUS E LEANDRO que seja providenciado 

colocação de placas de sinalização de trânsito na localidade da Boca do campo. 

INDICAÇÃO Nº 006/2021 DOS VEREADORES MATEUS E LEANDRO que seja 

providenciado colocação de rastreadores em todos os veículos e implementos da 

Prefeitura. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 001/2021 DO VEREADOR 
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MARCIRIO que seja providenciado cascalhamento do atalho da Serra do Herval que sai 

do Adão Valter e liga na estrada do bar da lagoa, bem como que seja realizado melhorias 

na estrada mencionada. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 002/2021 DO VEREADOR 

MARCIRIO que seja providenciado patrolamento da estrada da Invernada dos Abreu 

que entra no João Menezes passando pela Associação Comunitária da Invernada dos 

Abreu indo até a Cachoeira da pedra lisa. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 001/2021 

DO VEREADOR JAIRE VARLEI que seja informado a relação de todos veículos, 

máquinas, implementos agrícolas pertencentes a frota do município, bem como a 

descrição completa de cada um, com as características, placa, tipo, modelo, ano, etc., e 

em qual secretaria está lotado ou para qual associação ou entidade está cedido, e que a 

resposta venha acompanhada de cópia do relatório do controle do patrimônio do 

município. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 002/2021 DO VEREADOR JAIRE 

VARLEI que seja informado o percentual/fase do andamento em que se encontra a obra 

do calçamento das ruas Leandro Fallavena da Rocha e esquina da Tenente Coronel Juca 

Tavares, e que venha acompanhado da respectiva cópia do contrato e/ou aditivos de 

execução, assim como cópia dos empenhos de pagamentos efetuados, e informação do 

respectivo fiscal designado. PROJETO DE DECRETO N° 001/21 “DECRETA 

PONTO FACULTATIVO NAS DATAS QUE INDICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 001/21 Prorroga a Vigência da 

Resolução nº 09/2020, que estabelece novos procedimentos preventivos ao contágio pelo 

Novo Coronavírus (COVID19), no âmbito da Câmara Municipal de Barão do Triunfo/RS 

e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 008/21 Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a firmar contrato de concessão de uso, de uma área de terra do Município e dá 

outras providências. O REQUERIMENTO 001/21 DOS VEREADORES MATEUS, 

LEANDRO, JAIRE VARLEI E MARCIRIO, requerem que seja alterado o Regimento 

Interno da Câmara para que seja realizado Sessões Ordinárias no mês de janeiro, bem 

como na quinta segunda-feira do mês que haver cinco segundas-feiras; foi REPROVADO 

com 5 (cinco) votos contrários (vereadores Alvício, Fabio, Rodrigo, Marcos e Laureni) a 

4 (quatro) votos favoráveis (vereadores Mateus, Leandro, Jaire Varlei e Marcirio). Após, 

passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR 

MATEUS, Líder do PP, saudou novamente quem não estava presente em sua primeira 

saudação. "Estava aqui acompanhando tem várias pessoas nos acompanhando, acho que 

é muito importante acompanhar os trabalhos da Casa porque acompanhando o trabalho 

da Casa pode até depois, amanhã, estar questionando seja pessoalmente, seja WhatsApp, 

seja via Facebook o próprio vereador o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Peço 

desculpa por não participar da Sessão Extraordinária mas estava em isolamento 

domiciliar pois apresentava sintomas do covid, fiz o teste PCR, graças a Deus deu 

negativo, mas como todo cidadão nesse momento de pandemia tem que respeitar o 

isolamento quando é determinado pelos profissionais de saúde, graças a Deus não era o 

caso. Vejo várias pessoas da rua aqui, Tenente Coronel Juca Tavares e Leandro 

Fallavena, é uma preocupação muito grande essa questão do calçamento, hoje a gente 

teve uma reunião com o prefeito para tratar um outro assunto e já tocamos nesse 

assunto, espero que com a vinda dessa engenheira se resolva isso porque além de ter 

dado esse gasto para pessoas está atrapalhando bastante o trânsito, está ficando 

bastante perigoso ali até, principalmente quem ando de moto porque o areião, eu já 

quase caí ali. O vereador Rodrigo citou meu nome ali, mas eu só quero esclarecer 

vereador que não citei o seu nome, não me queixei do senhor quanto à questão da 

eleição, me queixei sim do desenrolar de algumas coisas que aconteceram no momento 

da eleição assim como me queixei do desenrolar da questão dos lugares, as pessoas que 
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estão acompanhando pela rede social viram que eu fui até conversar com o vereador  

Maninho, fui conversar com o vereador Marcirio, até porque são vereadores que estão 

iniciando o mandato e eu como já estou no segundo mandato tenho alguma noção, um 

pouco a mais em decorrência do tempo por isso que é importante, eu acho, que um 

aliado esteja do lado do outro e sempre aconteceu, infelizmente nesse momento não está 

sendo, não está acontecendo. Quero aqui deixar registrado o meu total respeito aos 

funcionários da Casa, Solange, Dalvana, Norberto, Jocinei, Nice, sabem do respeito por 

essa Casa sabem da minha admiração pelo trabalho de vocês, já esclareci pessoalmente 

com alguns de vocês alguns comentários, sempre que tiver qualquer dúvida podem me 

procurar, seja pelo WhatsApp, seja na minha casa, seja onde for, tem o meu total 

respeito infelizmente como eu falei antes não estou concordando com algumas questões 

aqui na Casa e como Vereador tenho direito a não concordar e a questionar essas 

situações pois foi eleito para fiscalizar todo município, então vou seguir fazendo isso até 

dia 31 de dezembro de 2024 se assim Deus permitir. Só uma última questão, hoje 

passando na praça vi a situação do laguinho que hoje se encontra bem quase seco e era 

sempre o Garigan que cuidava, desempenhava um grande trabalho na nossa praça 

municipal e hoje estamos sem esse trabalho, esse trabalhador, que o Executivo tome uma 

atenção especial nessa área." Usou a palavra o VEREADOR LEANDRO, Líder do 

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

presentes. "Queria aqui agradecer hoje por ter a oportunidade de tá sentado nessa 

cadeira aqui do partido do PSB, que fui bem acolhido pelo presidente Valdomiro e todos 

os colegas que tiveram juntos e também fazer uma queixa né porque sempre fomos 

partidário do PMDB e não tive oportunidade de concorrer pelo PMDB, por brigas 

políticas botaram outras pessoas do outro partido mas independente é isso também fico 

triste porque a população vem hoje a semana toda gavando o meu irmão que é secretário 

de desporto que ele tá fazendo um belo trabalho na cidade gavando ele que ele fazia 

viagem para hospitais, limpava a praça com humildade até banheiro ele estava 

limpando, então é assim aí eu não entendo o porquê que eles falaram que tiveram uma 

reunião com 5 do partido PMDB, do MDB que era do lado dele aí eu pergunto para 

vocês, cadê o companheirismo dos amigos dele, de partido, que um partido que ele tanto 

brigou e eles não ajudaram, então eu já tive que sair do partido porque não tive 

companheirismo, aí eu falei para meu irmão lá na frente tu vai ver que eles são uns 

traíra e hoje eu tô provando que como tiraram ele que todo mundo tá gostando do 

trabalho dele como do Sérgio também que todo mundo gavou, do Serginho foi a mesma 

coisa, na época da campanha era máquina roncando para cima, máquina roncando para 

baixo e a população faceira aí se sentiram ameaçado passou a política e deram um chute 

no Serginho, então é isso aí, é meu apelo, dizer que porque eu tô tentando ver as coisas 

certas e aí o que é errado batendo em cima e aí infelizmente tiraram meu irmão por 

perseguição política, mas eu não me entrego e vou à luta porque eu tô concorrendo, 

primeiro mandato, não tenho prática, sou humilde, quero agradecer o Mateus aqui que é 

um baita parceiro que até nem pensei que era um cara tão companheiro assim por tá me 

dando essa força que o primeiro mandato sempre é ruim, a gente fica nervoso que eu sou 

um cara que corro bastante, o povo me gava, mas infelizmente chega aqui para falar a 

gente se atrapalha, mas também quero agradecer o Marcírio, o Lagarto ali, por tá 

correndo junto e dizer que nós não temos nada pelo errado, mas vamos batalhar pelo 

certo que a gente, a gente não sabe mas a gente vai aprender, então é assim na 

humildade agente chega lá." Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder do 

PL, saudou novamente quem não estava presente em sua primeira saudação.  "Agradecer 

a presença do pessoal que se faz presente aí hoje que é muito importante que nem o 
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vereador Mateus falou que da porta para fora ali sai, ah Fulano votou contra ou votou a 

favor, pessoal tão presente, tão assistindo, não resta dúvida e também quero dar uma 

boa noite a todos vocês, pessoal do Facebook que estão nos acompanhando aí um forte 

abraço para eles." Usou a palavra o VEREADOR MARCOS, Líder do MDB, saudou 

novamente quem não estava presente em sua primeira saudação."Eu queria dizer 

presidente que início de mandato é muito complicado, é muito difícil, é muito 

aprendizado, Vereador Leandro é muito aprendizado, eu 2012 eu também a gente tem 

dificuldade, hoje graças a Deus a gente tem um pouco de experiência mas sempre tá se 

aprendendo, assim nessa questão da disponibilidade de cadeiras, de placas, eu acho isso 

aqui é uma coisa que tem que desligar, isso aqui não vai levar a nada, vereador Mateus, 

vamos se abraçar, vamos fazer jus à essa questão de ir na Tribuna e dizer que somos 

parceiros e agir como parceiros, isso aí eu concordo contigo, quero que todos 

concordem para gente trabalhar dessa forma. Na questão de falta de experiência 

Vereador Marcílio, Alvício, Jaire Varlei, o que vocês precisarem de mim independente de 

partido, se você precisar de uma opinião, tirar uma dúvida, eu não sei tudo mas vamos 

ver o Regimento junto, vamos ler o Regimento Interno juntos, ali a gente vai esclarecer, 

alguma coisa que eu já tenho de experiência posso ajudar e muita coisa vocês tem 

experiência, inclusive da vida a gente pode colocar para dentro disso para nos 

ajudarmos, a comunidade quer ver a gente trabalhando junto. Queria como de costume 

Presidente pedir um oficio de pesares a senhora Isabel Silveira que é a mãe da Heloí 

Nogueira, sogra do Edson aqui da Serra do Herval, que faleceu nessa semana e são 

amigos, eu queria pedir esse ofício de pesares e deixo aberto a todos que quiserem 

assinar, fiquem tranquilo. E outra coisa que eu queria falar a respeito da questão do 

asfalto que eu falei ali, que muita gente vai achar que eu sou chato com isso mas eu sou 

chato mesmo nesse sentido, existe uma bancada Federal, deputados federais do Rio 

Grande do Sul, eles podem desprender valores das suas demandas em conjunto para uma 

verba desse tipo, então aqui eu estava fazendo a conta, nós temos no mínimo seis a sete 

deputados federais que vai ser trabalhado, cada partido tem o seu, o MDB talvez tenha 

uns dois, então nós temos sete candidatos para a gente correr atrás, talvez 3, ou então 8, 

se nós tivermos seis deputados federais, cada um pegar um pouquinho do seu valor e 

colocar numa demanda a gente pode ajudar, como secretário Juvir Costela falou que é 

uma obra que vai ser passo a passo, não vai ser uma obra começada e acabada porque 

não tem recurso, pode fazer 3 km, beleza, daqui no outro ano mais três, isso ele nos 

falou,  então acho que a gente tem que começar a agir dessa forma, de passo a passo. Só 

para encerrar presidente, eu queria deixar aqui uma fala que eu acho muito bonita, que 

a gente tem que se, nesses momentos mais difíceis de dificuldades em geral, a gente tem 

que pensar numa coisa, Nelson Mandela que foi um dirigente da África do Sul que foi 

muito, preso por causa que ele queria libertação dos negros, até hoje isso é falado, 

depois dele ser liberto, só para concluir, depois dele ser liberto ele foi presidente da 

África do Sul, hoje não mais, mas ele foi, então ele disse uma vez assim: a mentalidade 

da vingança destrói estados mas a mentalidade da reconciliação e da tolerância constrói 

Nações, eu achei isso muito bonita até escrevi para não esquecer, é uma frase que serve 

muito aqui para nós, então peço que a gente trabalhe unido, esqueçamos qualquer 

picuinha, vamos respeitar a Câmara como uma entidade maior que nós, a Câmara é 

maior que nós, nós estamos aqui hoje, talvez depois não, mas a Câmara vai seguir, é só 

isso que eu peço, muito obrigado a todos que aqui estiveram, quem nos assistiu pelo 

Facebook também peço que continuem assistindo, continue vindo que serão super bem 

recebidos."  Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LAURENI, saudou 

novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Gostaria de dizer aqui que 
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desejo e espero um trabalho muito sério desta Casa junto com o Executivo, como fiquei 

contente quando os vereadores foram visitá-lo, como o Maninho falou aqui, visitar o 

prefeito e saber das necessidades para não vir com tanto pedidinho aqui que às vezes o 

prefeito nem sabe, melhor que tem é o diálogo por isso as coisas às vezes acontecem ao 

contrário, eu acho que como representantes do povo nós vereadores né, a gente 

prometeu para a sociedade que nos escolheu, não fazer um governo para poucas 

pessoas, vão trabalhar para todos, é a meta, é o dever de um vereador porque ele recebe 

pago pelo povo, aqui não assiste sigla partidária, acho que a campanha passou gente, 

vamos trabalhar, cargos são temporários como foi tanto falado aqui, secretários 

colocando no Face, colocando meu nome, não me atinge, com certeza meu trabalho é 

sério, o povo acredita no que eu faço, eu acho assim, agradeço muito o trabalho dos 

secretários, aqui o Garigan, muito trabalhador não resta dúvida, do Serginho, da 

Professora Clarice que tanto se empenhou na educação, mas cargos são temporários, é 

outra gestão, é nova gestão e digo a vocês que foram secretários, graças a gestão do 

Elomar e Laureni vocês tiveram um cargo 3 anos e meio, fosse outra gestão vocês não 

estariam dentro, então gostaria de deixar meus agradecimentos a Franci que foi uma 

pessoa voluntária que trabalhou, sou consciente disso, mas os secretários foram pagos 

para fazer o trabalho, ou ponte, ou ginásio, ou educação que fosse eu acho que 

receberam do erário público para ocuparem aquele cargo e todo mandato haverá 

mudanças, novo mandato haverá mudança, não estou lá, quem decide é o prefeito e o 

vice-prefeito, então eu acho que fique bem claro isso porque não me atingiu em nada, 

simplesmente eu trabalhei o meu mandato feliz, agradeço a Deus, agradeço ao prefeito 

Elomar, nós fizemos uma gestão que tanto é que ele tá de volta ali na prefeitura e tenho 

certeza, tenho a certeza de que o trabalho dele será feito, eu acho que existe muito 

trabalho a se preocupar... O senhor, o senhor se acalme porque a gente não quer partir 

para a ignorância, democracia existe, agradeço ao Alvício, agradeço ao Vereador 

Alvício por ter cedido à presidência para mim, como mulher e sendo mais votado dos 

vereadores aqui tenho um carinho por ti Alvício, não tenho mágoa nenhuma e sei que tu 

foi uma pessoa, um homem exemplar né dando a presidência para uma mulher, tenho 

isso a dizer para vocês. Como falei aqui da rua né, que já está tramitando os 

documentos, a gente sabe que é uma expectativa enorme nem posso dizer da minha, às 

vezes até com vergonha de responder para o meus vizinhos né que estava trancado, que 

já ia começar, que o material está lá na frente da casa, mas eu tenho toda a confiança 

que agora é essa pessoa que ingressou na prefeitura, já está enviando documentos, hoje 

já as gurias já me mostraram os documentos que ela tá trazendo e acredito muito nessa 

pessoa e acredito na administração do nosso prefeito e do nosso vice-prefeito; eu nunca 

tive um cargo de CC, nunca tive, eu sempre lutei pelas minhas próprias mãos, eu fiz 

campanha como mulher sozinha, com a minha família e Deus e o povo e eu acho que se 

eu estou aqui hoje o povo me escolheu, com mais voto, com menos votos, não importa, eu 

tive a coragem de ser candidata, de sair na rua, de sair de casa em casa pedir meu voto, 

vocês sabem quantas mulheres não participam de campanha por medo, por falta de 

apoio moral, eu sempre tive apoio da minha família, graças a Deus foi meu escudo e do 

povo que acreditou em mim, tenho isso para dizer para vocês, eu vejo tantos secretários, 

tantos conselhos que participam , que se empenham, que vem sem ganhar um centavo, 

estava aqui o Paulo Bridi, já se retirou, quantos conselhos o Paulo briga, trabalha, 

compete, busca; Consepro, quanto esse homem trabalhou, a Solange quantos conselhos 

sem ganhar um centavo para gasolina e nós né, cargos né, somos remunerados e é isso 

que eu digo, cargos são temporários, cada Prefeito que entra ele vai ver o que é melhor, 

ele vai experimentar, se ele quiser chamar de volta ele vai chamar, o nosso município 
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precisa de trabalho, de pessoas que acreditem e não pessoas que falam mal do 

município, falar mal da Câmara, que não houve democracia, isso até é uma vergonha 

perante municípios da volta, nossa Câmara eu tenho maior orgulho de ter a Câmara 

Legislativa dentro do município de Barão do Triunfo, cuidada aponta de dedo pelos 

funcionários aqui dessa Casa, Parabéns Solange, a Dalvana, Norberto, Jocinei e Ionice, 

vocês tem um carinho especial por todos que aqui chegam e que aqui pedem qualquer 

documento, qualquer atendimento aos vereadores, é dado com muito respeito sem nunca 

justificarem partidos e eu tenho para dizer para vocês, essa Casa aqui, é difícil achar um 

trabalho sério e digno como esse aqui, então dizendo isso, gostaria também de dizer que 

não gosto de ouvir falar mal de Barão do Triunfo, não deixo quem está perto de mim 

falar mal do Barão porque aqui vivem, aqui vieram por concurso público muitas pessoas 

de fora e não deixaria falar mal, vem porquê? Porque no município deles não houve 

oportunidade e no nosso houve e quem quiser ter uma profissão, cargo, participe de um 

concurso público e passem e consigam né, porque existe a instabilidade, dizendo isso eu 

quero dizer assim, que o passado está na cabeça das pessoas e o futuro está na nossas 

mãos." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a 

todos para a próxima Sessão Ordinária, dia dezoito de fevereiro de 2021. 

 

 

Sala de Sessões, 08 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

LAURENI GARCIA PAGINI             RODRIGO SEMENSATTO DE LIMA 

Presidente                                                1°Secretário 


