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Aos dezoito 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 segunda 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. A ATA 01/21, 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: Of. n° 001/21 do Consepro. EXPEDIDAS À 

PREFEITURA: Of. nº 002/21 encaminhando proposições aprovadas em sessão ordinária 

do dia 08 de fevereiro de 2021; Of. LEG. n° 008/21 informando aprovação do Projeto de 

Lei n° 008/2021. EXPEDIDAS A TERCEIROS: Edital para Audiência Pública n° 

01/2021. 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 MARCOS, 

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

"Presidente, eu queria, eu tive uma falha na sessão passada de esquecimento, queria, 

preciso fazer isso, quero parabenizar, quero agradecer o secretários que pela saída que 

tiveram da prefeitura, pelo trabalho feito, meus amigos que saíram, deixaram um trabalho 

e também dar as boas-vindas aos que chegaram, isso a gente tem que saber da rotatividade 

e esperamos um bom trabalho porque a gente cobra mas precisamos também dar respaldo 

para essas coisas acontecerem, então quero deixar os parabéns aos que saíram e as boas-

vindas aos que chegaram. Tivemos também semana passado uma pauta sobre o 

calçamento que estava com problema sobre, por questão da arquiteta para, engenheira 

para medições e sabemos conforme informações do gabinete que essa profissional foi 

contratada e ela já mediu e já foi repassada para empresa e já está sendo providenciado 

a continuidade dos calçamentos que estavam parado até por visitas das empresas ao 

gabinete conversando com o prefeito, então a gente fica feliz por isso, porque é uma 

cobrança que a gente tem e a gente tem que repassar dentro da formalidade, da 

normalidade para que as obras continuem, não podemos deixar que as coisas comecem e 

parem como aconteceu alguns tempos, alguns anos atrás e isso a gente não pode, a gente 

vem aqui cobrar a continuidade, o término das obras, o prefeito está nos dando esse 

respaldo, acredito que não só para mim por ser da situação, para todos vereadores que 

tire essa informação e essa indagação, sobre as estradas também falamos muito semana 

passada que estava com problema, graças a Deus começamos a ver as máquinas 

funcionando e acho que gradativamente as coisas vão voltar ao normal, temos uma 

semana, tivemos uma semana parada agora, motivo de feriado, mas com certeza as 

máquinas vão voltar ao normal mediante, tendo secretario ou não, o prefeito determinando 

os trabalhos que sejam feitos eu acredito que nos próximos dias, se tudo correr bem, a 

gente vai conseguir ter um bom êxito nesse sentido. Quero mediante Ofício nº 1/2021 

encaminhado pelo presidente do Consepro, Paulo Bridi, meu primo, quero externar a 

minha satisfação por teu andamento do Consepro nesse período que tu é  presidente 
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porque a gente viu várias coisas acontecer e várias coisas andarem, claro que mediante 

ajuda de muitas pessoas mas o teu trabalho na frente, um trabalho voluntário, como dito 

no Ofício que eu li antes ali, isso é muito importante, a gente precisa de pessoas assim que 

toquem os conselhos, temos vários conselhos, a gente precisa que as pessoas encabecem 

isso e toque em diante e tenho certeza, falo por mim mas tenho certeza que todos 

vereadores concordam que essa Casa tá totalmente à disposição para ajudar no que for 

possível, seja com reuniões, seja com demandas no governo do estado, governo federal, 

no que for necessário como já dito no próprio ofício, meus parabéns pela tua determinação 

e pelo comando desse conselho. Presidente eu tenho hoje, coloquei dois pedidos na Casa, 

um pedido de informação, poderia falar depois, mas já foi dizer alguma coisa, sobre a 

documentação territorial das  escolas, sabemos que já vem se desenvolvendo um trabalho 

sobre isso, está aqui o Flávio que foi secretário da educação por um período, eu também 

passei pela secretaria de educação por um momento e sabemos que há uma coisa bem 

delicada porque são territórios de doação e eu acho que a prefeitura tem que dispender 

uma atenção especial a isso porque a gente pode em algum momento, alguma verba que 

venha para a gente poder investir nas escolas, a gente possa perder alguma coisa, se está 

tudo legalizado, ótimo, mas eu queria ter esta certeza porque nos últimos meses eu não 

andei trabalhando e vendo isso, aproveitando o gancho, tive hoje de tarde conversando 

com o secretário de educação, Claiton Tassinari, muito à vontade, muito tranquilo, 

pedindo que a gente  ajude no que for possível na secretaria de educação, precisamos 

urgentemente com cobranças que já vem sendo feita por ministério público e outras 

situações, a nossa escola municipal no centro, isso é um sonho do município, sonho do 

prefeito e acho que se a gente tem que trabalhar nós todos para tentarmos resolver essa 

situação, isso é uma coisa que vai ser bom para todo mundo, para cidade principalmente; 

também tem uma indicação no sentido de que, isso também é um assunto recorrente já do 

ano passado que vinha sendo muito seguidamente levantado pelo ex-secretário de 

desporto, a recuperação das vigas de ferro do ginásio, nós que agora não estamos tão 

praticantes até pela idade e pela pandemia, mas seguidamente estávamos ali e vemos que 

precisamos de recuperação do ginásio, pessoalmente as vigas de ferro ali que elas estão 

sofrendo degradação do tempo né, então a gente tem que ter uma atenção especial a isso 

e talvez alguma coisa mais que tem que ser feito, levar alguém lá para ver, fazer um 

orçamento e cuidar dessa parte, eu tô colocando essa indicação também. Queria falar 

Presidente, Dalvana tem umas fotos ali, sobre o site da Câmara de Vereadores, nós temos 

a comunidade que nos assisti muitas vezes sabe que a gente passa a sessão pelo Facebook 

só que muitas vezes não soube, não teve informação do site da Câmara de Vereadores, nós 

fizemos uns prints de uns pontos principais e aqui nesse site a gente tem todas as 

informações necessárias que a comunidade precisa para saber o trâmite na câmara de 

vereadores, por exemplo, as indicações que são colocadas nesta sessão de hoje aprovadas 

ou não, por exemplo, as atas Dalvana, as atas, todas as atas estão aqui, hoje agora só 

temos a ata número 1/2021 por enquanto mas as atas passadas, está ali 2020, 2019,2018, 

todas as atas estão aqui no site, outra coisa importante, os áudios da sessão, as pessoas 

querem ouvir, eu não pude ver no Facebook eu quero ouvir o que que o vereador A, B ou 

C falou, temos os áudios, temos informações aqui de cada Vereador, telefone e dados 

pessoais, para a gente estar interagindo com a comunidade, temos também a pauta que a 

câmara está levando, muitas vezes vem aquela coisa, não votaram, porque não votaram, 

foi retirado, não, a pauta está aqui, então nós temos a toda a informação necessária, uma 

coisa muito importante que eu sempre digo, o Regimento Interno nós temos ali, é só baixar 

o regimento interno para gente se inteirar do trâmite de uma votação da mesa, votação de 

um projeto, seja o que for, então com isso eu só queria dizer, o site está disposição na 
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internet para todas as pessoas olharem para tirar as suas dúvidas de todo o trabalho que 

é feito, outra parte importante, licitações e contrato, isso aqui vem o link direto do tribunal 

de contas, todas as compras e vendas e contratos e licitações, tudo está aqui, então é um 

livro aberto, isso que eu quero dizer, a câmara é um livro aberto da cidade, só queria 

deixar isso dito presidente." Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o 

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

agradecendo o Paulo, o Ofício que tu mandasse para casa, agradecer pelas palavras a 

mim dirigidas e pode contar sempre com o apoio, o meu e tenho certeza que pode contar 

sempre com o apoio dessa casa para colaborar no seu trabalho que tu desenvolve aqui na 

cidade. Também hoje aqui temos como o Marcos falou, ex-secretários que saíram, o 

Garigan e o Sérgio, creio que fizeram um bom trabalho durante seu período, na semana 

passada até queria ter comentado mais, mas no acumulado de coisas acabou passando e 

uma das coisas que marcou bastante no tempo que o Sérgio ficou como secretário foi o 

trabalho em equipe, eu sou funcionário da prefeitura, trabalho desde 2011 na prefeitura e 

poucas vezes vi a equipe da secretaria de obras tão empenhada em desenvolver um 

trabalho como no tempo que tu conseguiu liderar essa equipe, Sérgio, aqui deixo os 

parabéns para ti. Também ao Garigan no tempo que ficou ali. Gostaria de iniciar minha 

fala fazendo um comentário sobre a questão da vacinação do coronavirus, muitas pessoas 

têm procurado a gente, eu como funcionário da saúde que a questão de como está vindo 

as vacinas, infelizmente as vacinas estão vindo em quantidades bem pequena e também 

aproveitar para fazer um comentário que muitas pessoas me questionam se eu fui vacinado 

como Vereador, se outros vereadores foram vacinados, eu já queria deixar bem claro que 

eu fui vacinado sendo funcionário da Secretaria de Saúde e muitas pessoas têm 

questionado como as gurias da epidemio tem feito esse trabalho, a seleção das vacinas e 

posso garantir que estão sendo seguidos todas os parâmetros do Ministério da Saúde e 

Secretaria Estadual de Saúde, está sendo seguida à risca, muito pessoas têm questionado, 

mas pelo profissionalismo dessas minhas colegas pode ter certeza que eu coloco a mão no 

fogo. Eu vi que o colega Fabio fez uma indicação, o negócio da iluminação, até eu já tinha 

me programado para fazer uma colocação nesse sentido mas vi que o colega fez, também 

gostaria de ressaltar a importância da iluminação, tem vários pontos aqui na cidade que 

estão sem a iluminação pública, gostaria também de ter feito hoje uma indicação mas 

quando eu mandei a mensagem, quando entrou para Dalvana já era mais de 3 horas, eu 

não estava onde pegava, demorou para entrar mas deixar aqui, fazer uma colocação 

verbal pedindo que a prefeitura dê uma atenção à estrada do Arroio Grande, 

principalmente naquela estrada ali do falecido Felipe Cebola, que entra ali nos Holtz e 

vai sair lá no seu Franskoviak lá, está bem complicado aquela situação, deixar aqui 

verbalmente que seja dado essa atenção nesse sentido e que se possível abrir estrada 

porque tá bem complicado. Eu não poderia me omitir de fazer um comentário, na semana 

passada eu recebi juntamente com colega Leandro um ofício da câmara aqui onde a gente 

fez uma série de questionamento sobre algumas questões que não estávamos, que não estão 

bem esclarecidas com questão a posse, Sessão de posse, não sou jurídico para estar 

esmiuçando muito mas eu gostaria de fazer um comentário, já fiz o comentário via 

WhatsApp para o colega Marcos que foi o coordenador da Posse e o que respondeu esse 

documento mas infelizmente acho que o colega foi infeliz nas suas palavras onde disse que 

os vereadores não se deram ao trabalho de consultar o mural da câmara, que eu e o 

Maninho não teríamos dado ao trabalho de consultar o mural da câmara, acho que, não 

sei se foi o colega que redigiu essas palavras ou não, mas infelizmente acho que não foi 

muito feliz nessas suas palavras colega Marcos, onde o documento de desistência do 

Alvício estava protocolado, só que infelizmente a gente vê que o Alvício protocolou às 10 
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para o meio dia do dia 31 de dezembro a retirada da chapa dele, dali foi para o mural, no 

dia 31 então ficou 10 minutos exposto no mural a desistência dele, a publicidade que se 

deu foi de 10 minutos, aí no dia primeiro se coloca que a câmara estava aberta, que estava 

no mural, mas o mural tem que ser um local de ampla circulação e no dia da Posse a porta 

dali estava fechada, eu entrei por essa porta, eu não botei os pés dessa porta para lá 

porque a cerimônia de posse era no Plenário, eu não circulei onde estava o mural, então 

acho que houve sim uma cima falha de publicidade porque se o lugar onde está o mural 

não tinha circulação então não teve publicidade no dia 31 dia, no dia primeiro, no dia da 

Posse, a circulação se deu aqui, a posse era aqui, tudo ocorreu aqui, aquela porta está 

fechada, as cortinas estavam fechadas, eu não entrei para aquele lado de lá, entrei por 

aqui, a porta que estava aberta essa aqui, então infelizmente volto a insistir que a parte da 

publicidade foi falha, no resto como disse antes, não sou jurídico, não sou formado em 

direito, mas no princípio da publicidade sim, houve falha nesse sentido, no mais não sou 

eu que posso estar dando uma sentença mais direto, mas na questão da publicidade sim 

infelizmente houve esta falha." Usou a tribuna o VEREADOR RODRIGO, saudou o 

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

ao Paulo Bridi, presidente do Consepro, foi um bom trabalho juntamente com o Manoel 

Renato na época, a viatura, vereadores Ilo, vereador da bancada do MDB, o qual o senhor 

sabe que pode contar sempre com esse Vereador, sabe que a gente já foi em várias reuniões 

juntos e a gente sempre tenta melhorar nossa segurança, como dito ali no oficio eu acho 

que a gente é até um exemplo para toda região e te parabenizar pela direção do Consepro, 

todos que fazem parte da tua diretoria, a gente vê cada dia mais as entidades ninguém 

quer assumir nada principalmente conselhos, muitas vezes é só incomodação, não se 

ganha nada para fazer isso, se gasta, inclusive se gasta, se gasta com despesas de viagem, 

com comida, então a gente sabe que não é fácil, a gente tem que querer ajudar o município 

para estar na frente desses conselhos aí e das entidades também, principalmente as 

entidades aí com essa pandemia que vive aí não pode se fazer evento, o Consepro mesmo 

vinha fazendo vários eventos, arrecadando dinheiro, foram feito várias melhorias na civil 

e na brigada com isso, mas dizer que com certeza estou sempre aí, agradeço pelas suas 

palavras a mim dirigidas e coloco o meu partido à disposição, tenho certeza que toda a 

bancada vai sempre lutar junto contigo no que precisar, se eu não puder ir, Vereador 

Marcos, Vereador Alvício, Vereador Fábio, alguém vai junto se precisar ir numa reunião, 

cobrar alguma coisa, a gente faz o possível para tentar ajudar e aí só agradecer pelas 

palavras mesmo e pelo bom senso de mandar ofício, mas a gente tá sendo pago, 

principalmente nós que temos aqui em cima dessa tribuna para trabalhar pelo município 

e correr atrás e isso que é importante, é se dedicar para tentar conseguir transformar o 

nosso município um pouco melhor. Quero aqui também deixar um recado à administração, 

a gente sabe que pra Serra do Herval aí foi bastante chuva, mas ontem eu fui lá na serra 

e a estrada da produção está precária, ruim mesmo, precisa uma manutenção rápida, pelo 

menos a geral se tiver boa a pessoa cai das outras, das outras linhas e cai na geral, a 

estrada se consegue andar, já que sei que essa época é uma época que todo mundo quase 

tira férias, vários operadores de férias, funcionários da Secretaria de Obras mesmo, então 

inclusive eu tô de férias também, então a gente sabe que é uma situação mais complicada 

mas pelo menos essas geral estando mais organizada já vai estar andando melhor para 

chegar até nossa cidade. Também acho que até que foi o Marcirio que colocou o pedido 

aqui, semana passada, aquela estrada lá perto do Adão Valter lá, tem um pedaço lá que 

tá meio crítico lá por causa do barro, se chove não conseguem passar, eu sei que com 

certeza querem ir com as caçambas e tudo para encalhar, muitas vezes é difícil deslocar 

uma máquina para tão longe só para fazer um tapa buraco e algum pedacinho e depois ter 
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que deslocar para outro lugar, mas acho que aquela lomba lá perto do bar da lagoa tá 

precisando, até se levar um cascalho lá tenho certeza que, se não tiver como ir uma 

máquina lá espalhar a gente consegue falar com algum morador lá que já se prontificou e 

acho que se consegue amenizar aquele problema lá. Também a gente viu aí nas redes 

sociais algumas situações aqui da praça que era muito bem cuidada antes pelo nosso 

secretário, questão do laguinho e não tenho porque não dizer que tá acontecendo alguma 

coisa no lago porque antes durava cinco dias a água no lago e agora está chovendo e não 

dura dois dias, então acho que alguém andou mexendo no lago porque eu vi que colocaram 

em redes sociais que o lago estava seco e o lago foi enchido sexta-feira, então alguma 

coisa tá acontecendo no lago, algum mistério tem ali, o qual também parece que já tivemos 

denúncia de maltrato dos peixes, por pouca água ali, então fica uma situação bem 

complicada, acho que todos os munícipes com certeza querem o laguinho fluindo 100% 

mas daqui a pouco é hora da administração pensar em retirar os peixes e até tiver como 

arrumar o lago se, porque tem, aconteceu dessa semana ter um vazamento muito grande 

então daqui a pouco não adianta deixar e ter que todo dia tá colocando água até porque 

o trator não pode ficar parado para colocar água só para os peixes, então acho que de 

repente secar e tentasse fazer um trabalho ali que até foi se pensado já uma época que o 

Sérgio estava acho que foi falado até, o Negão também, botar uma massa, um negócio ali 

mas que tem algum mistério ali tem, então acho que daqui a pouquinho pensar em retirada 

e arrumar porque não adianta tá todo dia colocando água, trator não pode ficar parado 

porque nossos agricultores também precisam. Também Sérgio não sou de me manifestar 

em redes sociais, mas agora como funcionário quero te agradecer o tempo teve na obra, 

teve um vereador aqui que falou, acho que foi o Mateus, a questão dos funcionários tá 

mais unido, não ter quase briga entre funcionários, isso é uma realidade, sou obrigado a 

concordar que não teve mesmo, teve uma união, motivo A, B ou C não interessa, mas teve, 

funcionários começaram a se dar bem, que antes por bem pouquinho já estavam quase 

brigando e não teve discussão ali numa certa época e agradecer também a ti e ao Garigan, 

a Clarice, o Negão, pelos trabalhos prestados, cansei de falar na Tribuna, várias vezes 

defendi todos e não mudei minha opinião em defender, só que tem coisa tem que ser mexida 

e foram mexidos; deixar um agradecimento especial ao Negão, o Negão foi um dos únicos 

secretários que o horário era até uma hora da tarde ele ia até 7, 8 horas da noite 

arrumando coisa na prefeitura, então deixar um agradecimento a ele aí, que com certeza 

como todos os que saíram e os que estão, fizeram valer seu salário que com certeza o 

município ganhou bastante com eles e espero que com os novos que irão entrar ganhe 

também." Usou a tribuna o VEREADOR ALVICIO, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Dizer ao nosso secretário Sérgio, que 

sempre tivemos uma boa amizade, eu acho que fez um trabalho bom em nosso município, 

nosso amigo Garigan também, sempre fomos muito amigo, secretário que para mim 

também cara dos que mais trabalhava aqui dentro, até a gente tá vendo que tá fazendo 

falta e temos aí também o que foi o nosso secretário também da educação, o Flávio e o 

nosso Presidente do Conselho Paulo, uma pessoa também que sempre vem se dedicando 

no nosso município, o município precisa de pessoa dedicada e esforçada e isso aí o 

presidente Paulo aí é um cara que é muito esforçado nisso aí apesar da gente não ter muito 

amizade assim de conversar um com outro mas a gente vê quem trabalha pelo nosso 

município e quero dizer ao povo que estão nos escutando que a gente está aqui para 

trabalhar em favor de tudo aquilo que é bom para o nosso município, tivemos aí grande 

chuvaradas aí, as estradas tão bastante precária, eu fui ontem no Gramal visitar os colegas 

lá, os meus amigos que eu tenho lá e a situação para lá tá bem precária, foi uma chuva 

muito grande, na região de São Jerônimo teve 7, 8 bueiro e ponte foi água abaixo, foi uma 



 

 ATA 002/21  6 
 

 

enchente muito grande, vai levar uns dias para ser recuperada nossas estradas mas eu não 

sou, tô começando agora não sou muito de vir para aqui para Tribuna para pedir estrada 

para secretário porque no momento até não temos secretário, temos representante, porque 

o povo quer ver o nosso trabalho de outras maneiras, contribuindo para que nosso 

município se desenvolva e isso aí eu tenho na minha consciência tranquila que o povo tem 

me procurado, eu tenho atendido da minha melhor maneira possível, com muita educação 

e respeito ao eleitor de nosso município, eu tenho um grande respeito pelo povo baronense, 

pelos eleitores, os que apostaram em mim e por aqueles que não apostaram em mim eu 

tenho um grande respeito a mesma coisa, para mim todos são iguais hoje em nosso 

município, eu não tenho respeito só para os que votaram em mim, tenho grande respeito 

por todos os eleitores de Barão do Triunfo, por todos que não votam também porque o 

nosso município é carente no nosso trabalho, que nem na nossa agricultura mesmo, eu 

quero que a nossa agricultura prospere porque a agricultura prosperando a cidade 

desenvolve, então temos que dar uma atenção especial na nossa agricultura, isso aí eu 

tenho certeza que vamos ter grande êxito dentro do nosso município e nós investindo na 

agricultura que nem nós temos conversado aí já com prefeito, a gente comprar uma 

Poclain para botar aí dentro do nosso município para trabalhar na agricultura, isso aí vai 

ser uma coisa de muita importância, é uma coisa que eu quero ver aqui no município esse 

ano ainda, se Deus quiser, uma Poclain trabalhando para o agricultor do no nosso 

município, fazendo açude, fazendo lavoura e estradas em lugar que tem necessidade de 

melhorar nossas estradas e eu tô correndo atrás de emenda com o meu Deputado porque 

o nosso município, se cada um de nós vereadores, somos nove vereadores aqui em cima, 

se cada um de nós conseguir uma emenda para o nosso município, seja de R$ 200.000,00 

ou de 100 ou 150 ou de 250, o nosso município com certeza vai ser bem melhor alimentado 

que o município se alimenta muito das verbas dos deputados que enviam para o município, 

isso aí eu tenho uma clareza sobre essas coisas aí, então temos correndo atrás, já tô com 

um ofício já para o deputado Marcio Biolchi, está me prometendo uma emenda de R$ 

350.000,00 para o nosso município e tem uma emenda de R$ 200.000,00 que ano  passado 

ele cedeu também para o nosso município que foi licitado um trator, uma globa e mais 

umas ferramenta aí, isso aí é muito importante cada um de nós correr atrás do deputado 

e buscar verba para o nosso município porque eu vejo assim ó, na época de campanha 

para deputado todos têm seu deputado para trabalhar porque que na hora de vir uma 

emenda para o nosso município não vamos correr atrás , é um dever de cada um de nós 

que somos vereadores, se nós corremos por eles, para eles fazer votos aqui no município, 

temos que correr também para que venha emenda para beneficiar o nosso povo que [e 

carente, o nosso município é um município carente e nós trabalhando desta maneira muita 

coisa vai melhorar nosso município, que nem essa emenda mesmo que estou indicando ela 

para nos fazer um calçamento ou uma faxinha aqui em frente onde mora o vereador 

Fabinho e aí esses dias até teve pessoas que me questionou dizendo, Alvício mas se aqui 

na Laureni está parado, eu digo, tá parada mas vai ser feito esse serviço, vai andar, como 

que tu vai botar uma emenda para fazer uma coisa que lá outra que já faz quase dois anos 

e não foi feita, que não teve termino, mas vai ter, agora graças a Deus tô escutando aí dos 

colegas já tá se ajeitando e isso aí nós estamos aqui para isso para lutar e ajeitar o que 

falta para ser rejeitado e melhorar a região aqui dentro do Barão também, temos que dar 

uma atenção especial aqui dentro da cidade porque nós temos parentes aqui dentro, temos 

pessoas do interior aqui dentro e cada vez vai crescer nosso município no momento que a 

gente investir mais aqui dentro do nosso município, que eu vejo assim que é uma coisa que 

temos que dar muita atenção aqui dentro do nosso município, melhorando, calçando rua 

aqui dentro, fazendo faxinha onde for necessário, dando atendimento especial para esse 
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povo, que esse povo aqui dentro também merece e dando prioridade para o nosso povo do 

interior com as nossas estradas, melhorando chegadas em suas casas, no momento que 

nós tiver uma Poclain aqui dentro do município para trabalhar em lugares aí que a gente 

sabe que quando dá chuvarada os caminhão não cruzam,  se tiver uma Poclain trabalha 

uma tarde, baixam uma lomba dessas aí, é outra coisa termina aquele negócio de ter que 

buscar uma Patrola lá nos Pacheco, nem quando eu estava na Secretaria de Obra 

aconteceu de tá trabalhando lá nos Pachecos e dar uma enchente  pra cá, ter que ir lá 

buscar uma patrola para puxar caminhão e carreta que ficava empenhada nas lomba aí, 

situações que a gente tem que melhorar e com certeza vamos melhorar, nós estamos aqui 

para isso e a respeito de eu não ter sido presidente da Câmara daqui, eu quero falar, já 

que tanto falam no meu nome aqui, eu decidi abandonar a presidência da Câmara, 

ninguém me pagou nada, tem conversa na rua aí que me pagaram para mim abandonar 

de ser o presidente da Câmara, isso é mentira, quero deixar para o público bem 

esclarecido que é mentira, ninguém me deu nem um centavo, eu abri mão pelos meus 

companheiros, pelo meu companheirismo, pela parceria que eu tenho, tem muita fofoca na 

rua, quero esclarecer para o povo que é mentira, ninguém me deu um centavo, segundo o 

que eu sei, fui informado, tem pessoa que estão usando meu nome pensando que vão 

apequenar meu nome, deixar meu nome pequeninho, eu peço que quem tá pensando dessa 

maneira, o seu nome que vai se apequenar, eu o povo me conhece, sou nascido e criado 

no Cerro dos Abreus, o povo me acolheu com seu voto e me conhece e sabe do que eu sou 

capaz, quem precisa de mim sabe que eu não escondo a minha não mão, que eu não 

encolho minha mão para servir as pessoas e para isso eu estou aqui, para representar o 

povo de todo município e fazer o meu melhor para o nosso município e eu decidi entregar 

para a Laureni a presidência da Câmara que é uma mulher e eu honro as mulheres deste 

município, se não fosse as mulheres nem aqui eu não estaria, nem nascido eu não tinha 

nascido, eu amo as mulheres do nosso município, tenho um carinho especial pelas mães, 

pelas mulheres porque eu trabalhei na secretaria da agricultura um ano e quatro meses 

vendo o sacrifício das mulheres no interior, aí na agricultura, passando trabalho com 

máquina de veneno na cacunda botando veneno nos fumo, apanhando fumo com chuva, 

plantando fumo com chuva e eu tenho um carinho especial pelas mulheres, eu tenho um 

carinho especial pelas mulheres do nosso município, por isso eu vou deixar aqui está 

minha palavra aqui, apoiei, não queria mesmo que fosse a Laureni a presidente da 

Câmara, mas cheguei num consenso e vi que eu estava cometendo um erro e voltei atrás, 

voltei atrás com muito orgulho e eu sou responsável pelos meus atos, quem quiser 

continuar usando o meu nome para me difamar, continue, a campanha começa só daqui 

quatro anos vai ter outra campanha, mas se continuar desse jeito, minha campanha já vai 

estar feita, não precisar nem ir nas casas fazer campanha porque não se esquecem do meu 

nome, esqueceram que estão usando meu nome pensando que vão me deixar pequeno, 

ninguém me deixa pequeno, o povo me conhece e sabe do que eu sou capaz e sabe da minha 

honestidade com o povo, não tenho cola para ninguém puxar, não sou velhaco, não sou 

sujo, sou um homem honesto, um homem de bem e tenho crédito em qualquer região aí, 

qualquer situação aí, em qualquer banco, em qualquer firma tenho crédito, graças a Deus 

por isso, meu pai não me deu grande estudo, mas me deu inteligência e me deu educação 

e sei respeitar a cada um, todas as pessoas que me respeitam eu sei retribuir com muito 

respeito e com muito carinho e muito obrigado e eu queria fazer esse desabafo, Muito 

obrigado a todos que nos escuta nessa noite." Usou a tribuna o VEREADOR FABIO, 

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

"Graças a Deus hoje estamos temos nossa segunda sessão, semana passada tivemos nossa 

primeira sessão e antes da sessão eu tive pensando bem de qual maneira poderia ajudar 
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melhor meu município e acho que consegui, se o assunto que eu trouxe, a questão da 

pediatra, de mais horas, mais dias por semana para atender as crianças eu acho que é um 

assunto muito importante para o nosso município e durante a primeira sessão eu estava 

muito nervoso, eu acho que é normal de todo o vereador eleito em seu primeiro mandato, 

sua primeira sessão, fica nervoso durante a sessão e o certo tempo da sessão eu lembrei 

de começar anotar o que eu queria me lembrar para falar na Tribuna e como eu tinha 

trazido nenhuma caneta e um papel eu usei meu celular que estava na minha mesa e estava 

usando o celular para fazer anotação, nisso meu colega vereador que estava do meu lado 

pegou meu celular e virou meu celular com a tela para baixo, como se dissesse que eu não 

estava prestando atenção, que eu não estava levando a sério o assunto, então meu colega 

Vereador Mateus, eu quero deixar bem explicado aqui para todas as pessoas, para os meus 

eleitores, para todos os baronenses que eu levo meu trabalho muito a sério, eu estava 

usando o meu celular para fazer anotações para trazer até a Tribuna e como tal fiz, na 

hora que eu me dirigi à Tribuna eu trouxe meu celular junto para fazer umas anotações e 

é um caso bem diferente do que aconteceu em 23 de novembro, mais exato em 23 de 

novembro eu estava assistindo a sessão e o vereador que tomou essa atitude estava 

brincando, mandando mensagens no WhatsApp quando eu estava assistindo a sessão e ele 

era vereador, então eu quero deixar a mensagem, antes de tomar uma atitude com alguém 

tente entender o que que a pessoa tá fazendo e veja se você é um exemplo a ser seguido 

também." Em COMUNICAÇÕES, não houve vereador inscrito. A PRESIDENTE 

LAURENI, usou a palavra. "Bom senhores presentes e senhores vereadores, também 

gostaria de me manifestar aqui agradecendo uma visita que a gente teve agora antes da 

Sessão, 15 minutos antes, eu estive no Banrisul no começo da semana até buscando o 

cartão da Câmara e aí fui abordada pelo funcionário do banco, seu André, aonde ele 

colocou que eles gostariam de ter uns minutos aqui nessa Casa com os vereadores para 

colocar o serviço do banco, onde existem consignados e o que houver de perguntas 

também, então gostaria aqui de deixar o meu agradecimento a essas duas pessoas, o André 

e o gerente Senhor Antônio, né pela bela colocação que nos fizeram e se dispondo a vir 

até essa casa e a gente colocou a casa a disposição também, quando tiverem algo para 

colocar que sirva para o povo, para o município, a casa está as ordens e dizer que a gente 

é parceiro, tudo que for bom para o nosso município graças a Deus nós temos o Banrisul 

dentro do nosso município. Também vou me manifestar a respeito do Ofício do presidente 

do Consepro, senhor Paulo Bridi, na Sessão passada frisei seu nome, digo aqui tudo que 

eu fizer, quero que fique  muito bem claro, o senhor estava e depois o senhor se retirou, 

onde houve bate-boca aí com descontentamento e eu frisei aqui seu nome Paulo porque 

tenho grande respeito e admiração pelo teu trabalho, claro que não é sozinho, num 

conselho você trabalha com outras pessoas, disse aqui que você como presidente do 

Consepro, presidente  da Casa do Mel e outros conselhos, tanto você como a Solange que 

trabalha conosco aqui também, se dispõe também a estar em conselhos como tantos outros 

como aqui também temos o Marcirio que foi presidente da associação da Invernada onde 

é a moradia dele, eu digo assim a gente que reconhece que a pessoa trabalha se doando 

nunca ganhando um centavo de ninguém, brigando, mendigando muitas vezes pelo 

trabalho dos outros para que aconteça algo de bom para o nosso município, te dou os 

parabéns Paulo, conta com esta casa, essa casa sempre foi parceira e continuará sendo 

parceira, agradeço os funcionários que aqui também ganharam uma palavra de carinho 

pelo bom atendimento e acredito que estarão sempre prontos Paulo, para ajudar, porque 

nós temos uma Brigada atuante dentro do nosso município que merece também os 

parabéns, mas junto com ela tem um Consepro que cuida, que dirige e que dá suporte junto 

com eles, junto com o município, a segurança do estado é, mas quem precisa dela aqui no 
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nosso município somos nós, então nós temos que ser responsáveis pela Brigada, pelo 

andamento deles, pelas necessidades deles, então gostaria de te deixar aqui né o carinho 

e conto sempre contigo Paulo, porque eu sei que tu é uma pessoa que tu, se tu tiver quiser 

que dizer, tu não diz pelas costas, eu acho que a pessoa tem que ser assim, a pessoa tem 

que investir naquilo que ele acredita e que consegue fazer com a grande luta, porque 

sempre tem aquele ditado, o importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre, 

então gostaria de deixar essa mensagem. Também gostaria de deixar aqui os parabéns 

para o vereador Mateus, completou aniversário domingo Mateus, que Deus te abençoe e 

te dê muita saúde, que tu possa continuar a tua vida com muito sucesso e além disso 

também gostaria de deixar aqui um comentário, não muito gostoso né, que a gente luta 

tanto com o covid-19, de tarde eu estive na prefeitura com prefeito e aí ele recebeu um 

decreto do estado onde constava, até a menina foi para ele assinar que tinha que ser 

publicado e aonde consta nosso município de novo no vermelho, aí voltei pra cá a até 

liguei  para a enfermeira Nádia, como foi dito, nós temos uma equipe aqui que é referência 

no trabalho do covid, que estão sob os cuidados da enfermeira Nádia, e perguntei para ela 

qual o motivo de nós voltarmos, que nós estávamos no amarelo, ela disse, olha a vereadora 

acontece que houve óbitos e aí cai o percentual nosso, aí perguntei se existem, porque a 

gente sabe que as redes sociais estão nos escutando, nos assistindo e é bom que saibam, 

para nós não nos assustarmos, perguntei quantos casos ativos, ela me informou que só 

existe um caso ativo dentro do Barão do Triunfo, então uma coisa puxa a outra, percentual, 

o óbito, nos deixa lá embaixo de novo né gente, mas não quer dizer que o nosso município 

tá com vários casos, então já me deixou mais tranquilo, gostaria de deixar repassado 

isso." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e 

aprovadas as seguintes proposições e Projeto de Lei: INDICAÇÃO Nº 007/2021 DO 

VEREADORMARCOS que seja feito orçamento e uma possível recuperação do ginásio 

de esportes, visto que principalmente as vigas de ferro estão em precárias condições, 

aproveitando para realizar outros reparos que se fazem necessários. INDICAÇÃO Nº 

008/2021 DOS VEREADORES RODRIGO E MARCOS que seja realizado colocação 

de placas de sinalização de trânsito e com o nome das ruas no centro, bem como que seja 

colocado placa de identificação nas entradas das pontes no interior do município. 

INDICAÇÃO Nº 009/2021 DA VEREADORA LAURENI que seja renomeado os 

membros do Conselho do Idoso, afim de reativar o mesmo, bem como que seja realizado 

elaboração do regimento do referido conselho. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

003/2021 DO VEREADOR JAIRE VARLEI que seja providenciado limpeza, roçada, 

alargamento e abertura da Estrada Arroio dos Cachorros, que passa em frente ao Jorge 

Gordo, Damásio e sai na estrada da Produção, no Generoso. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 004/2021 DOS VEREADORES FABIO E LAURENI que seja 

providenciado aterro e elevação da rua na esquina da Nestor Bridi com a rua Luiz Gonzaga 

Dalbem, próximo à casa da Dona Cléni. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 005/2021 

DOS VEREADORES RODRIGO, ALVICIO E FABIO que seja providenciado 

reabertura da estrada que entra antes da residência do Marcirio, passando pela antiga 

moradia do Osvaldo, onde hoje mora o Roni, saindo em frente a porteira da propriedade do 

falecido Zezé. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 006/2021 DO VEREADOR 

MARCIRIO que seja providenciado patrolamento, roçadas e cascalhamento nos pontos 

necessários da estrada que sai em frente à residência do Ex-Vereador Renato, passando 

pelo Liberalino, Antônio Duarte, saindo na Aparecida. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 

003/2021 DO VEREADOR MARCOS que informe a situação da documentação 

territorial e predial, ex: PPCI, etc, das escolas municipais, se estão regulares, se não, qual 

a situação de regularização, informe também se com o fechamento da Escola Liberato 
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Salzano do Arroio Grande existe alguma ideia de aproveitamento do prédio. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 004/2021 DOS VEREADORES MATEUS E JAIRE VARLEI que 

seja enviado cópia de todos os decretos, portarias e ordens de serviços expedidos no ano 

de 2021. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 005/2021 DO VEREADOR FABIO solicita 

ao Executivo Municipal cópia do contrato de prestação de serviço de conserto de 

iluminação pública no centro e interior, se houver. PROJETO DE LEI Nº 009/21 Autoriza 

o Poder Executivo Municipal a proceder à contratação de um (01) nutricionista por prazo 

determinado para atender necessidade de excepcional interesse público e dá outras 

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

o VEREADOR MARCOS, Líder do MDB, saudou novamente quem não estava presente 

em sua primeira saudação. "Quero de antemão Vereador Mateus, lhe parabenizar pelo seu 

aniversário que tenha muita saúde, muito sucesso nos seus objetivos na sua vida e que 

sabe somos amigos, fora da Câmara, dentro da Câmara então que tenha muito sucesso em 

geral. Queria dizer presidente, que queria também, como a senhora já fez o agradecimento 

ao pessoal do Banrisul, que é nosso parceiro aqui cidade de muitos anos, 2006 veio a 

agência como ele disse, temos uma parceria muito forte na agricultura com o Banrisul 

também, tanto investimento, quanto custeio de lavoura então eu trabalho nessa área por 

isso que eu falo um pouco mais sobre isso e digo que é muito importante o fomento do 

Banrisul na sociedade baronense, claro que é banco, a gente sabe disso, ganha, tem lucro 

mas é importante então é bom, o Sicredi é a mesma forma mas aqui no momento a pauta 

é o Banrisul, talvez no futuro o Sicredi venha nos fazer uma visita também, até seria 

interessante, presidente para a gente manter a parcialidade né, para não haver problema 

nenhum. Queria dizer também que... Queria pedir até pelo pedido do vereador Fábio e da 

vereadora Laureni ali, sobre a questão do levante na rua ali, que o prefeito, que o 

encarregado da obra no momentos desce uma atençãozinha especial às ruas de chão 

batido da cidade, a gente tá precisando dar uma retocada de lâmina, talvez um 

cascalhozinho aqui ali, para tapar para um valo maior, dar uma melhoradinha num 

barranco, houve chuvas agora e agora em questão de 10 dias exageradamente tivemos 

100mm de chuva, 80mm de chuva, então isso acarreta valo,  nossa cidade é um tanto 

quanto acidentada né, então uma revisada nas ruas do centro aqui seria de suma 

importância até para melhorar a locomoção dos munícipes é importante. Queria também 

falar sobre as indicações e a gente sempre viu na última legislatura e na minha também, 

quando eu fui Vereador 2013/2016, um pouco de demora nas respostas isso é uma briga 

que é eterna quase Solange, tu é testemunha disso, eu queria fazer um pedido encarecido 

ao meu Prefeito, que hoje estamos juntos aí, todos nós nove estamos junto com o prefeito, 

que desce uma atenção especial às respostas dessa Câmara de vereadores, que as 

informações, as indicações que venham com uma, de alguma forma favorável, conforme a 

pergunta foi feita para a gente ter um consenso e para a gente conseguir manter uma 

simetria entre a Câmara  e a prefeitura porque isso é uma coisa que lembro que vem de 

tempo meio um para frente outro para trás, isso não é bom e quando as respostas começam 

atrasar, começa o problema do desencontro, então as respostas em dia vai ser uma coisa 

muito importante, só para dizer que nosso regimento interno que estava olhando aqui, o 

artigo 176 nos protege das respostas, de recebermos as respostas, eu tô aqui, não tô sendo 

agressivo com nada, tô só levando ao conhecimento que a gente está protegido para 

receber a resposta, então peço encarecidamente ao prefeito. Só para concluir também 

Presidente, Vereador Mateus, quero publicamente aqui dizer que se fui entendido 

ofensivamente naquela resposta, quero pedir desculpa publicamente ao senhor e ao 

vereador Leandro, que não foi a intenção, não foi de forma nenhuma a intenção e a 

publicidade foi mantida, por pouco tempo mas foi mantida e mesmo que no dia primeiro, 
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que era o dia da Posse, se o senhor era o interessado da situação, assim como eu era, o 

senhor poderia, o senhor tinha livre acesso ao átrio da Câmara de Vereadores, você 

poderia ter dado uma olhada no mural para tirar qualquer dúvida.  Quero dizer também, 

para concluir mesmo, que eu acho que essa questão de Presidência ou não, eleição ou não, 

não vai nos levar a lugar nenhum, temos que a partir daqui continuarmos trabalhando 

como trabalhamos hoje, com seriedade, procurando tudo pelo melhor do nosso município, 

não pensando que aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu, vamos daqui em diante 

seguir uma reta, todo mundo abraçado, todo mundo trabalhando, que é o que eu acho que 

todo mundo pensa em prol do município, muito obrigado para quem nos assistiu, um boa 

noite, um bom retorno às suas casas." Usou a palavra o VEREADOR JAIRE VARLEI, 

Líder do PDT, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "O Serginho, não é por estar na presença dele, mas ele foi para mim foi bom, 

eu pedi para ele, ele fez o serviço, hoje ele está ali, tenho que agradecer a ele, ele sabe 

disso e quero agradecer a todos vocês, a presidente, meus colegas vereadores, é o que eu 

tenho a agradecer a todos vocês aí." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do 

PP, saudou novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. "Quero 

agradecer a todas mensagem que recebi me parabenizando pelo aniversário no domingo, 

agradecer a todos, agradecer primeiramente a Deus por tá completando mais um ano com 

saúde. Foi falado com o, aproveitando um gancho que o colega Marcos falou a questão 

de ruas, também acho um ponto importante aqui de ruas aqui no centro que tá precisando 

de uma atenção e coisa bem pouca mas dá um transtorno bem grande, ali na frente do 

Hudo ali, na casa do Hudo, tem uns valos atravessados que não tem como a gente escapar 

de passar naqueles valos. Finalizando só para fazer um comentário, o Vereador Fábio fez 

um comentário na Tribuna usando o meu nome e até não entendi muito o comentário 

porque nós já tínhamos conversado isso pelo WhatsApp e como o vereador Marcos fez que 

eu acho que é uma posição de respeito, pediu desculpas né, eu também eu pedi desculpas 

se te ofendi naquele momento, não foi por causa, não foi a intenção, nós já tínhamos se 

conversado mas é aqui quero deixar claro que todos que tiver qualquer situação pessoal 

para falar comigo, pode me procurar no WhatsApp, pode procurar lá em casa, pode 

procurar na rua, me pegar e falar, eu acho que isso não são coisas que talvez tenha que 

estar indo para Tribuna, mas quero aqui deixar esclarecido e deixar também aberto a 

todos os colegas que tiverem qualquer situação que queiram falar para mim, eu serei 

sempre aqui na Câmara quem eu sou na rua, quem eu sou no meu trabalho, quem eu sou 

sempre, a gente tem que ter sempre uma mesma posição." Neste espaço, usou a palavra a 

PRESIDENTE LAURENI, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da 

Sessão."Dizer que na outra sessão agradeci o trabalho dos secretários, não poderia deixar 

de agradecer o Sérgio hoje aqui, pelo teu trabalho Sérgio, digo que tenho certeza que a 

experiência que tu leva é grande na tua bagagem e gostaria de dizer publicamente o 

trabalho que o Sérgio teve junto comigo, o respeito, a dedicação por meus pedidos, isso 

eu nunca vou me esquecer Sérgio e o convite muitas vezes de ver uma ponte, ver uma 

estrada, isso aí eu vou levar comigo, mas como ouvi um texto há poucos dias atrás do 

vereador Mateus, cargos são passageiros e eu acredito que isso exista porque as gestões 

são passageiras, nunca continua a mesma e eu não respondo por outras gestões, tem outras 

pessoas que são responsáveis, espero que uma pessoa que ocupar teu cargo que faça um 

bom trabalho, que tenha aquela motivação com os funcionários como você teve e isso 

ninguém vai tirar, então vida que segue, sei que tá trabalhando, a pessoa que quer 

trabalhar acha trabalho, vi o senhor passando essa semana, o senhor não me viu, uma 

caminhonete carregadinha, mas eu acho que é isso aí, a vida segue, nós não paramos né 

e como eu disse na sessão passada, a gente hoje ainda ouvi comentários de magoas de 
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pessoas que não deveriam mais, deveriam se preocupar sim com trabalho desta Casa com 

o trabalho do povo que nos elegeu, mas ainda existem. Gostaria de frisar que aqui na 

Câmara não existe partido, aqui na Câmara a eleição passou, fomos eleitos para trabalhar 

pelo povo, se preocuparmos, existe muita democracia nesta Casa e cada um responde 

pelos seus atos lá fora, mas aqui o trabalho é com muita clareza e vai continuar assim com 

muito pé no chão, então é a minha, a minha mensagem que eu deixo hoje aqui."  Nada 

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

próxima Sessão Ordinária, dia vinte e dois de fevereiro de 2021. 

 

 

Sala de Sessões, 18 de fevereiro de 2021. 
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