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

da Casa Legislativa, realizou-se a quinta 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 04/21, 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: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. nº 

005/21 encaminhando proposições aprovadas em sessão ordinária do dia 01 de março de 

2021. EXPEDIDAS A TERCEIROS: Não houve. A seguir passou-se à leitura do resumo 

das proposições e projetos encaminhados à Mesa. No período do GRANDE 

EXPEDIENTE, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da 

palavra. Usou a tribuna o VEREADOR MARCOS, saudou a Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero fazer rapidinho uma explanação 

presidente, sobre duas indicações, um pedido de informação que estou colocando porque 

dito o modelo de votação hoje vai ter que só...não vamos poder discutir em plenário 

durante a... então tô colocando aqui uma indicação senhores colegas que já é bem 

conhecida de vários anos aqui da Câmara e de vários anos em nosso município, que é 

aquela situação que temos lá na ponte do Arroio Velhaco próximo à residência do Ex-

Vereador Álvaro, que várias pessoas procuram a gente para tentar dar uma melhorada 

pelo perigo que aquela curva oferece, tanto pela lomba, tanto pelo pouco de mato, talvez 

sinalização para melhorar a visibilidade, dito que já tivemos vários acidentes que vocês 

todos são sabedores, muitas pessoas não conhecem muito a estrada e chega na última hora 

precisam frear ou defender alguém e se atrapalham, então a gente tinha que fazer um 

trabalho de tentar dar uma melhoria naquilo ali para conseguir evitar acidentes que 

possam vir a acontecer, assim como essa ponte aqui na saída da cidade também onde é 

uma ponte dupla ali que já aconteceu mais que uma situação de a gente está saindo da 

cidade e vem alguém chegando e vem pela contramão sem uma sinalização mais definida 

de que quem vem passa pela ponte de baixo e esse tipo de coisas a gente tem que trabalhar 

bastante para tentar melhorar e a segunda situação é uma informação básica também 

porque em 2020 quando tive um período na prefeitura eu fiz um trabalho, a pedido do 

prefeito, sobre as lixeiras que estavam meio com problema no município e a gente fez um 

levantamento todos os pontos onde era recolhido o lixo, ponto por ponto, como estava a 

lixeira, se tinha ou não tinha, daí foi passado ao prefeito, passado uma quantidade  X de 

necessidades das lixeiras e vi que já foram algumas colocadas mas acredito que todas não, 

então só para a gente saber de repente ver as que estão sobrando ainda para gente tentar 

ajudar nesse sentido alguns pontos nessas passadas nossas pelo interior, a gente vê que 

tem uma lixeira que tá quebrada que não pode ser recolhido porque molha ou porque 

molha demais ou porque um cachorro entra lá e derruba, pra gente indicar para o 

Executivo ali para ajudar porque eu acho que assim que a gente vai melhorando; outra 

coisa que eu queria dizer também presidente, aproveitar a questão da luz, hoje mesmo aqui 
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no posto de tarde, um senhor chegou ali e me perguntou como é que tá a questão das luzes, 

as lâmpadas na rua, disse que tem uma empresa autorizada para fazer isso, aquela coisa 

toda, mas muitas vezes não é atendido conforme a gente queria, muitas vezes na frente da 

casa de uma pessoa tem uma lâmpada que apagou ou fica o tempo todo acesa, como já 

dito aqui e isso é importante, as pessoas virem dizer para nós e nós passarmos para o 

prefeito, para o executivo, para o administrativo, para quem é o responsável por isso, 

então isso que é o tipo de coisa, só queria dar essa pinceladinha presidente." Em 

COMUNICAÇÕES, não houve vereador inscrito. Em seguida, passou-se à ORDEM DO 

DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes 

proposições, Projeto de Resolução e Projeto de Lei:  INDICAÇÃO Nº 018/2021 DO 

VEREADOR MATEUS que seja realizado contratação de uma psicopedagoga para atuar 

na Secretaria de Educação do município. INDICAÇÃO Nº 019/2021 DO VEREADOR 

FABIO que seja realizado a construção de um galpão pré-moldado para guardar as 

máquinas e implementos da Prefeitura. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 021/2021 DO 

VEREADOR MARCOS que seja providenciado melhorias na ponte do arroio do velhaco, 

próximo a residência do Ex-Vereador Álvaro, visto o risco que oferece aos 

usuários.  PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 022/2021 DOS VEREADORES 

LEANDRO E MATEUS que seja providenciado patrolamento da estrada na Data dos 

Amador com colocação de canos próximo a residência do Senhor Belmiro Machado. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 023/2021 DOS VEREADORES LEANDRO, 

MARCIRIO E JAIRE VARLEI que seja providenciado troca de pranchões da ponte 

perto da residência do Senhor Adão Menezes, na localidade Passo Grande. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 024/2021 DOS VEREADORES LEANDRO E MARCIRIO que 

seja providenciado manutenção, limpeza e pintura da ponte localizada no Cerro dos Abreu, 

perto da antiga venda do Fabiano. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 008/2021 DO 

VEREADOR MARCOS que informe como está a distribuição de lixeiras novas iniciada 

em 2020, visto que se vê algumas já colocadas, quantas foram encomendadas, quantas já 

colocadas, onde foram instaladas e quais pontos ainda serão contemplados.  PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 009/2021 DO VEREADOR MATEUS que seja informado a 

situação de todas emendas parlamentares destinadas ao município, com descrição 

individualizada de cada uma, informando a situação que se encontra, se já foi repassado o 

recurso e se já foi realizado licitação. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 010/2021 DOS 

VEREADORES JAIRE VARLEI E MARCIRIO que seja informado por quais motivos 

não foram realizadas as entregas dos Kits de Irrigação, origem do convênio n° 839573/2016 

- MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que visava beneficiar 

famílias do Município, em especial a do Senhor Adão dos Santos Silva, que seja enviado 

cópia do convênio e de toda documentação pertinente. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 

002/21 – Inclui Parágrafo Único ao Art. 2º e prorroga a vigência da Resolução n° 09/2020, 

que estabelece novos procedimentos preventivos ao contágio pelo Novo Coronavírus 

(COVID 19), no âmbito da Câmara Municipal de Barão do Triunfo/RS e dá outras 

providências. PROJETO DE LEI Nº 012/21 Altera o art. 1° da Lei n° 435 e Lei 437 ambas 

de 28 de janeiro de 2021. PROJETO DE LEI Nº 015/21 Autoriza o Poder Executivo a 

adquirir vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 como partícipe de 

consórcios e dá outras providências. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE 

BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou a 

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

aqui de novamente salientar a importância da questão da pandemia, do coronavirus, a 

gente tem tido grandes... uma grande luta em todas as questões e só salientar que hoje saiu 

o novo boletim e a gente hoje Barão atingiu o pico histórico em número de casos ativos, a 
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gente tem 14 casos ativos no município e a gente tem feito, tem batalhado bastante, os dias 

na Secretaria de Saúde tem sido bem complicados e todo mundo tentando, se esforçando 

para manter sob controle a pandemia, mas sempre cabe mais um esforço de toda a 

comunidade, toda a população em estar lutando contra esse inimigo de todos. Quero 

também novamente aqui agradecer e destacar o trabalho que a Brigada Militar está 

fazendo em nossa cidade, sempre que a gente precisa a gente liga para Brigada e a Brigada 

é parceira, é muito solícita e sempre chegando com um tom bem cordial, bem respeitoso 

nas pessoas, os comerciantes e nas pessoas da rua e estão sendo uns baitas parceiros, 

queria salientar a parceria com a Brigada, mas gostaria de usar este espaço também para 

fazer um comentário a respeito das respostas da Câmara, esses dias foi feito até um 

comentário nessa Casa pedindo que o Executivo tivesse bastante atenção a essas 

respostas, infelizmente pelos meus cálculos já tem resposta [inaudível] porque a primeira 

Sessão foi dia 7 de fevereiro ou dia 8 fevereiro e hoje é dia 8 de março já era para ter 

respostas aqui nessa Casa, fora as respostas do ano passado que eu cobrei na semana 

passada que novamente venho aqui reforçar o pedido que o Executivo responda para a 

gente as respostas anteriores e também tenha atenção nas respostas dos pedidos 

encaminhados durante esse ano. Só finalizando, quero aproveitar e desejar um feliz dia da 

mulher a todas as mulheres do nosso município, tenho prazer de trabalhar com várias 

mulheres, sei de toda a luta que a mulher tem na sociedade, muitas vezes numa cidade 

machista, sexista, mas a mulher tem se dedicado, saúdo a todas minhas colegas de 

profissão de saúde, saúdo aqui nessa Casa vereadora Laureni que representa as mulheres, 

as funcionárias Dalvana, Solange e Nice, as mulheres da minha família, minha esposa e 

minhas irmãs, minha mãe e a todas as mulheres nosso município e nossa nação."  Usou a 

palavra o VEREADOR LEANDRO, Líder do PSB, saudou a Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Hoje eu venho falar sobre a máquina lá 

da Invernada dos Abreus lá, eu tive uma reunião com prefeito, o Lagarto e o Mateus e o 

Marcirio junto e a gente entramos em conversa e até comentei para ele que esta máquina 

estava lá fazendo serviço para comunidade e foi tirada essa máquina de lá e aí no caso faz 

30 dias que esta máquina não retornou e eles não fizeram manutenção ainda, eles ficaram 

de dar a resposta para nós porque aí foi uma máquina especial que faz um serviço lá na 

Invernada dos Abreus, que até tá lá hoje fazendo um serviço esta máquina, mas aí a gente 

tá batalhando em cima para esta máquina poder ficar lá, para dar uma dor de cabeça a 

menos para prefeitura porque se essa máquina estiver lá não precisa gastar mais óleo 

botar em cima de uma caçamba e fazer serviço lá e aí o Prefeito e vice-prefeito também 

estava ali, aí falaram para mim que da parte deles essa máquina vai voltar tranquilo para 

lá, então os demais colegas aí não sei quando é que vai dar resposta, vai passar pela 

Câmara ou não para ver se dá uma força pra essa máquina voltar aí até conversei um 

pouco ali, falei sobre que estava preocupado sobre a limpeza das nossas ruas aqui do 

Barão do Triunfo e aí até o vice-prefeito falou assim: Criticar é fácil quero ver fazer, aí eu 

até comentei com ele não, então o senhor me libera dois dias aí o veneno e a máquina que 

eu garanto que eu boto em dois dias, arrumo uma pessoa para me ajudar e eu boto porque 

a gente vai ficar esperando até o empreiteiro ou sei lá o que que vão tomar decisão e 

arrumando desculpa, então deixa que eu resolvo esse problema, me dá dois dias aí, me dá 

o veneno e a máquina porque é feio, ficam cobrando de nós como somos vereador que 

pede bastante coisa e nada tomo a solução, então é que nem eu sempre digo a gente 

ganhou, o povo começa a cobrar, começa dar em cima e a gente primeiro mandato a gente 

tá correndo até ando fazendo umas filmagens, tirando umas fotos, alguém não anda 

gostando mas eu tô tranquilo porque o meu compromisso é que nem eu sempre digo, meu 

compromisso é com povo e vou trabalhar 4 anos pelo certo, arde em quem arder, se depois 
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eu não me reeleger ou não for mas a minha parte eu fiz e a minha consciência vai  estar 

tranquila porque eu não tô aqui para agradar ninguém e cargos políticos também, Prefeito 

sabe o que que faz, até também questionar que eu tô bastante preocupado com as estradas 

que o prefeito tá com essa pasta do secretário de obra e eu acho que ele tem que botar 

alguém imediatamente para cuidar das nossas estradas aí, porque aí não precisa a gente 

tá filmando e levando tudo que é problema lá para prefeitura." Usou a palavra o 

VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou a Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Como o Maninho falou que a gente teve 

uma reunião com prefeito ali, fomos muito bem recebido, fiquei muito contente, saí de lá 

muito contente porque foi muito bem recebido pelo prefeito e o vice e eles nos deram essa 

palavra aí que a parte deles eles vão fazer, vão mandar aqui para essa Casa o projeto 

depois para ser aprovado para o retorno dessa retroescavadeira para Associação e aí vai 

depender de nós e aí fiquei muito feliz com essa palavra que eles me deram. Também quero 

parabenizar o prefeito que hoje é ele o secretário de obra, pelo serviço que estão fazendo 

na reabertura da estrada lá na Invernada, que liga a estrada que passa na associação da 

Invernada com a outra estrada de cima que sai lá na cancela do falecido tio Zé, estão 

fazendo um serviço muito bonito lá até tive lá, estavam trabalhando lá e olha tá ficando 

muito bom o serviço, iniciaram muito bem." Usou a palavra o VEREADOR MARCOS, 

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

saudação. "Queria... não podia deixar de primeira mão dar os parabéns pelo Dia das 

Mulheres a todas as mulheres em geral do mundo, principalmente da nossa comunidade, 

principalmente a minha família, minha mãe, minha filha, minha namorada, minha ex-

esposa, todo mundo, minha avó já falecida mas teve uma forte influência na minha vida 

até hoje. Queria deixar um dizerzinho que eu vi aqui na rede social hoje Presidente: A 

maior homenagem que podemos dar às mulheres é o nosso respeito, não só hoje mas todos 

os dias porque a gente muitas vezes esquece, parabeniza, parabeniza, mas chega na hora 

esquece de respeitar. Dois assuntos que eu achei interessante aqui, o assunto do vereador 

Mateus, as respostas, isso eu cobro junto contigo Mateus e vou cobrar em seguida; outro 

assunto também que eu quero comentar é a respeito da fala do vereador Leandro, achei 

muito interessante a questão de ele fazer a limpeza, que isso eu acho que nós como 

vereadores, como recebendo salários nós às vezes podemos fazer alguma coisa e essa 

questão da limpeza da rua Leandro, eu até sou parceiro teu para estendermos àquela ponte 

que tu mostrou ali né, assim como pode limpar aqui a rua do centro a gente pode ir limpar 

a ponte em vez da secretaria levar duas pessoas lá, vamos eu, tu mais o Alvício que é o 

vereador da região ou todos os vereadores, tenho certeza que num instantinho a gente 

limpa até porque a ponte da entrada da cidade quando eu estava na secretaria eu dei uma 

mão para o então secretário do desporto, lavamos, pintamos e colocando a placa e 

plantamos grama, nós íamos lá no interior arrancar grama de monte para botar ali, tanto 

é que hoje está ali e só para nível de informação também, para não me estender muito 

presidente, uma informação dita, um assunto também falado pelo vereador Marcírio 

quanto à secretaria de obras, amanhã estaremos com novo secretário, uma informação 

que recebi agora de tarde, secretário que já era dito, que já se levantava nomes, o senhor 

Amilto Raphaelli vai ser o secretário de obras a partir de amanhã, daí já podemos cobrar, 

poderemos também ajudar com problemas que aconteça, eu como dizia o vereador Osmar 

que foi vereador mandato 2013/2016 comigo, ele usava um termo assim, ele não fazia 

muitos pedidos, ele ia direto no rapaz lá embaixo, às vezes funciona, às vezes não porque 

uma vez um secretário me disse aqui que estava tudo no cronograma de obras sendo que 

ele não tinha um cronograma de obras, então é tudo muito assim, mas é importante visitar 

o prefeito, visitar ao secretário assim como visitar o interior também, está sendo muito 
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interessante trabalhar com os senhores." Usou a palavra o VEREADOR JAIRE 

VARLEI, Líder do PDT, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Não, eu fiz esse pedido de informação, o rapaz pediu pra mim e 

eu achei que era o certo, então não tem muita coisa para dizer para vocês aí hoje, mas é 

isso aí, os guris botaram junto com eles ali, pedindo pedido de informação e projeto então 

é isso aí e agradeço a todos vocês, a presença, boa noite a todos." Neste espaço, usou a 

palavra a PRESIDENTE LAURENI, saudou novamente quem não se fazia presente na 

abertura da Sessão.  "Bom, agradeço os senhores vereadores pela compreensão hoje nossa 

Sessão ser com distanciamento, isso é uma coisa que o covid está nos proporcionando 

para a gente fazer, eu acho que devemos cuidarmos isso para nós mesmos, então agradeço 

a todos, agradeço os profissionais aqui da Casa que estão sempre prontos para ajudar em 

tudo. Quero deixar um agradecimento ao secretário do Social, o Alexandre, pela limpeza 

do cemitério, está acompanhando os prestadores de serviço e até a semana pedi para ele 

ir comigo até o cemitério para ver umas limpezas nos fundos lá onde tem um monte de 

cipreste plantado, o Luciano plantou e estava um pouco no brejo, hoje ele me passou uma 

foto que tá tudo capinadinho, então eu acho que ele deve claro, como secretário deve, mas 

também quando tivermos qualquer pedido vamos até os secretários gente, foi dito aqui 

nessa Casa a pouco, vamos até eles e buscamos, às vezes não precisa botar nem por tanta 

coisa escrita, mas vamos direto ao secretário quando tivermos necessidades que o povo 

também nos pede. Só para deixar aqui um dizer às mulheres, por ser o dia da mulher, por 

eu ser mulher, sei da dificuldade que muitas mulheres enfrentam, não é fácil, como eu já 

disse nessa Casa até para uma mulher concorrer a eleição não é nada fácil, existe muito 

machismo, existe quem diz na nossa cara: eu não voto em mulher, existe porque eu já 

ganhei muito disso na minha frente eu acho isso é que até uma covardia às vezes de um 

homem, então se ele não quiser votar, ele que não diga mas gostei muito quando o Marcos 

disse que exista respeito, é o que tá faltando muitas vezes e aonde temos muitas mulheres 

quietinhas lá no seu canto, sofridas, ainda existe muito em nosso município, mulher não 

tem voz, mulher não pode falar, mulher tem que ser submissa aos mandos dos maridos, 

parece que nós não temos isso ainda mas existe e muito e eu quero dizer aqui que só 

perdemos para os homens, nós mulheres, pela força porque o homem sempre tem mais 

força, mas o poder de uma mulher não está no físico, o poder dela ela tem uma beleza, ela 

tem um encanto e poder da mulher está no caráter dela, na alma e no coração de guerreira 

e de pessoa que ao mesmo tempo acumula várias funções numa só, num só nome de 

mulheres, então gratidão a Deus pelas coisas boas e a força para enfrentar muitas lutas 

diárias, eu como mulher sei o que é isso, entendo muitas mulheres que passam por isso 

mesmo, então nosso dia são todos, deixo aqui os meus parabéns a todas as profissões, as 

administradoras de empresas, de escolas, de comércios, na saúde, quantos profissionais 

temos, quantos profissionais trabalham em casa para manter a casa, elas acham sempre 

o que fazer, então parabéns a todas as mulheres do município e do mundo, que Deus 

abençoe a cada uma." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, 

convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia quinze de março de 2021. 

 

 

Sala de Sessões, 08 de março de 2021. 
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