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Aos vinte e dois 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 sétima 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 06/21, previamente 

recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após passou à 

leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. n° 49/2021 

encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa, Of. n° 

50/2021 encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa, 

Of. n° 60/2021 encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa 

Legislativa, Of. n° 61/2021 encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta 

Casa Legislativa, Of. n° 62/2021 encaminhando respostas às proposições apresentadas por 

esta Casa Legislativa, Of. n° 63/2021 encaminhando respostas às proposições apresentadas 

por esta Casa Legislativa. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À 

PREFEITURA: Of. nº 008/21 encaminhando proposições aprovadas em sessão ordinária 

do dia 15 de março de 2021; Of. n° 009/21 solicitando respostas de proposições; Ofícios 

Legislativos n° 012, 013, 014, 015 ,016, 017, 018 e 019 de 2021 informando aprovação dos 

Projetos de Lei n° 011, 017, 018, 019, 020 ,021, 022 e 023 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 MATEUS, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Quero iniciar deixando os parabéns ao nosso município que 

ontem completou 29 anos de existência, fico muito feliz de ter visto muitas declarações de 

pessoas naturais do nosso município e pessoas que aqui optaram por vir morar, a gente 

fica feliz por mesmo em todas as dificuldades que o mundo está vivendo, que o país está 

vivendo, que nosso município tá vivendo, o nosso município ser bem reconhecido, ser bem 

visto por quem aqui mora e por muito também que por a força do destino tiveram que 

procurar outra morada em outro município, fico muito feliz com toda essa repercussão 

positiva e pedir a Deus que sempre dê... deve esse município, essa cidade, essa comunidade 

pelo bom caminho, para o caminho do progresso, que a gente consiga fazer essa cidade 

realmente crescer em todos os sentidos, trazer progresso para o nosso município. Também 

fui... tive uma grata surpresa, uma música que o Altair Lanzarini produziu com letra de 

seu pai o seu Aurilio Vieira de Souza, professor Aurilio lá da Serra, uma música muito 

bonita falando das belezas de nossa terra e pedindo a Deus que abençoe nosso povo, isso 

aqui eu deixo a minha saudação muito especial a essas pessoas. dando seguimento a minha 

fala gostaria de fazer alguns comentários, pedi verbalmente de uma atenção especial às 

ruas de nosso município, que o executivo dê uma ajeitada, tem pontos aí bem simples de 

ser arrumado, questão de poucos minutos conseguiria estar arrumando, já citei várias 

vezes aqui a questão ali da rua na frente do Seixas, na frente do Udo ali que é uns valo, eu 

vou, passo ali todos os dias é bem complicado, é questão de três conchadas de terra resolve 
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isso aí eu peço então que o executivo dê essa atenção nesse ponto e em todos os pontos 

das nossas ruas da nossa cidade aí no centro urbano, fala também aqui de baixo na linha 

Francisca aquela rua abaixo do Socó, ali da serralheria do Socó, sempre tem agua 

acumulada ali, é um serviço parece tem que ser simples de ser resolvido, que a água não 

atravessa a rua mas que a água corra pelo seu curso ali natural, deixo aqui novamente 

esse pedido. também nas estradas, hoje recebi mensagem ali do Arroio Grande ali na 

entrada dos Franskoviak, parece que a empresa Cobra arrombou a estrada ali para passar 

uns tratores, uns caminhão, só tá precisando cascalho, deixo aqui o pedido, até hoje não 

vi o secretário, estava fora do município agora à tarde, mas assim que vier amanhã vou 

fazer esse pedido pessoalmente para ele que pelo menos uma carga de cascalho seja 

colocado naquele local lá porque eu passei ali faz em torno de um mês já estava 

complicado e agora com bastante chuva que veio nos últimos dias aí com certeza piorou 

bastante fora ali o brejo que tá atrapalhando bastante a rua, a estrada. com relação ao 

pedido aí que a gente recebeu a questão da retroescavadeira Randon, é uma pena que foi 

marcado para o dia 19 e os cara não vieram mas é uma pena que a máquina tá dois ou 

três meses parada né, eu não confesso que eu não entendo muito de mecânica, não é meu 

forte, não é minha... o meu brick vamos dizer assim mas comparando com as máquinas da 

prefeitura está aparentemente para mim tá bem conservada e estava trabalhando então 

que o Executivo cobrasse todas as manutenções necessárias, mas que ela continuasse 

desempenhando um trabalho para a comunidade aí hoje a gente tá vendo a resposta dos 

pedidos de informações não respondido aí dizendo que não tá sendo feito porque não tem 

máquina sendo que tem uma parada ali e poderia tá fazendo um serviço para bem das 

propriedades, a gente todo mundo que trabalha com a terra todo mundo tem bastante 

serviço de retroescavadeira seja para abrir um poço, seja para fazer um plainado, seja 

para fazer qualquer... arrumar um acesso, empurrar uma tora, tem inúmeras atividades 

que são feitas com uma retroescavadeira e a gente tem no município poucas 

retroescavadeiras disponíveis para alugar particular, é difícil a gente tem que às vezes 

entrar em fila de espera e uma retro que poderia tá prestando serviço para população com 

um preço acessível tá parada, não tem muita lógica isso aí, no meu ponto de vista, respeito 

sempre as opiniões alheias mas para que deixar aquela máquina parada, deixa na 

associação prestando um serviço depois quando for vir que leva o mecânico ou técnico 

especializado até onde a máquina está mais deixa fazendo serviço, mas ficar com a 

máquina parada 2 meses e vim uma resposta dizendo que não está sendo feito o serviço 

porque não tem máquina disponível, me desculpe mas não tem lógica, não tem lógica 

deixar a máquina parada todo esse tempo, pode ser que eu esteja aqui me enganando na 

questão da conservação, acho que não tô me enganando mas me reservo sempre ao direito 

de dizer que eu não tenho todo esse conhecimento na parte de mecânica mas comparando 

uma máquina, aquela máquina com a máquina da prefeitura, se colocar uma do lado da 

outra qualquer um vê que ela tá muito mais bem conservada que as máquinas do 

município, de muitas máquinas do município pelo menos, não vou generalizar. vi também 

foi uma resposta sobre uma possibilidade de isenção para alguns serviços no município, 

eu acho muito louvável o poder público estar procurando formas de ajudar os prestadores 

serviços, comércios, inclusive estava até pensando em botar uma indicação nesse sentido, 

vi que ali em Cerro Grande do Sul a vereadora Karen, que é dentista aqui no município, 

botou uma indicação para se fosse feito a prorrogação automática dos alvarás, a gente, 

infelizmente a gente para o município e não fica muito espaço ou na verdade fica espaço 

nenhum para fazer qualquer flexibilização na questão de comércio, o que pode e o que não 

pode funcionar e infelizmente tem setores aí que ficaram quase um mês parado, cito o caso 

das cabeleireiras que hoje puderam voltar a funcionar e ficaram quase um mês parado aí 
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infelizmente não tem, não, não, poderia tá sendo leviano botando quando vê a culpa no 

prefeito mas não é, não é culpa do prefeito, não é culpa de vereador, não é culpa de 

funcionário, não é de ninguém, é uma ordem que veio de cima que diz que não pode 

funcionar, diz expressamente no decreto proibido salão de cabeleireiros, quero aqui 

ressaltar que as cabeleireiras do nosso município tiveram uma responsabilidade muito 

grande em cumprir esse decreto assim como todos os comerciantes cumpriram todos os 

decretos, deixo aqui os parabéns aqui para os comerciantes da nossa cidade mas fica aqui 

a sugestão que o executivo repente melhor isso aí, estou entrando na semana que vem com 

uma indicação nesse sentido para ver uma forma de quando vê dar um auxílio para o 

comércio que tá enfrentando suas dificuldades, os botecos no interior também estão tendo 

dificuldade para trabalhar e como eu disse não é culpa de ninguém dentro do município, 

é culpa ou não é culpa, é o entendimento de autoridades maiores em todos os sentidos mas 

deixo aqui esse pedido, esse pedido adiantado para o executivo." Usou a tribuna o 

VEREADOR RODRIGO, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Primeiramente também parabenizar nossa cidade pelo 

aniversário de emancipação, cidade que muitas vezes a gente vê comentários de pessoas 

que eram daqui, que são daqui, falando mal, algumas graças a Deus são bem poucas mas 

tem, a gente vê pessoas que foram embora daqui há anos, sempre colocando Barão do 

Triunfo na frente sempre, até temos um belo exemplo que é um dos donos da Pompéia que 

sempre coloca Barão do Triunfo, na escola onde ele aprendeu aonde ele estudou, então a 

gente fica triste às vezes porque pessoas comentando mal da cidade ou para atingir alguém 

politicamente ou para atingir a cidade em si, mas essas pessoas eu acho que se tão 

incomodadas em Barão do Triunfo tinha que se mudar né com certeza daqui a pouco não 

estão fazendo falta também em nossa cidade, eu tenho admiração muito grande por Barão 

do Triunfo, não me vejo fora de Barão do Triunfo, amo minha terra e tudo que eu posso 

fazer por ela eu faço e nunca ninguém vai ver eu falando mal de Barão do Triunfo, então 

deixar os parabéns a nossa cidade, temos uma Moção aí também de aplausos ao professor 

Aurilio, ao Altair filho dele, é outro rapaz que sempre quando pode citar o nome do Barão 

ele cita em suas lives, tem orgulho de ter saído daqui, é um rapaz que tá sempre botando 

Barão do Triunfo em tudo que ele faz, seus comentários ele nunca deixa esquecer que saiu 

dessa terra, deixar os parabéns para ele e ao pai dele pela bela letra da música que fez 

parabenizando nosso município pela passagem de aniversário de emancipação, deixar 

meu carinho grande a essas duas pessoas e ao rapaz lá também, o Sandro que cantou a 

melodia. Hoje ia fazer um pedido da ponte dos Abreus, até pedi para Dalvana retirar, 

coloquei sexta-feira aqui na Casa mas daí pedi para retirar porque até onde eu sei já estão 

mexendo na ponte ou já tá até pronta, nem sei, não falei com ninguém só sei que saíram 

de manhã para fazer a ponte daí retirei, é uma ponte que a gente vinha peleando já a tempo 

aqui já, desde o ano passado, na verdade a ponte estava boa mas quebrou um pau embaixo 

então podia dar um problema de carga pesada ali, dá um acidente, mas parece que tá 

sendo resolvido. Também queria deixar aqui meus agradecimentos, foi uma luta muito 

grande da administração que é o trabalho que já ganharam, foi depositado quinta-feira, 

R$ 100.000,00 para prefeitura contratar maquinário para arrumar nossas estradas, que 

foi um trabalho em 2019 pela estiagem que teve, quero deixar os parabéns aqui onde teve 

municípios que foram desclassificados porque não cumpriram o que foi pedido mas nosso 

município cumpriu e quinta-feira depositaram, esse é um trabalho que já vem sendo feita 

a tempo já e a gente até estava achando que ia sair no começo do ano, não saiu, até saiu 

mas não tinha o dinheiro, agora quinta-feira que depositaram o dinheiro, claro tem todo 

um trâmite, tem que fazer licitação para contratação das máquinas, mas com certeza vai 

ajudar encascalhar vários pontos do nosso município, quero deixar aqui os 
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agradecimentos aos Stedile da Secretaria de obras, ao deputado e secretário hoje Juvir 

Costela que peleou junto com nós, incomodei ele a semana toda, inclusive o dia que faleceu 

Sarico assessor dele, eu não sabia que tinha falecido, eu liguei cobrando ele e ele disse 

que não podia falar porque tinha falecido o assessor Sarico, então agradecer ele também 

que eu sempre bato, bato, bato, bato até sair, quando não sai, não sai mas a gente tenta 

fazer o máximo. Também agradecer aí o Edson Brum secretário do desenvolvimento 

econômico do estado, pelos R$ 100.000,00 do combate ao covid-19 que vai para o Hospital 

de Caridade de São Jerônimo, onde é um trabalho de nossa bancada do MDB, eu, o Fabio, 

o Alvício, o Marcos, Prefeito Elomar junto com, na situação ainda estava como deputado 

Edson Brum, peleando junto então também agradecer ele por essa emenda que veio para 

o nosso município, na verdade não veio para o nosso município mas com certeza muita 

gente nossa vai para o hospital de São Jerônimo à qual vai estar lá a emenda, a verba 

para ajudar nesse combate ao covid que a gente tá vendo que não tem nada de brinquedo 

nisso. Até nem ia comentar mas não tem como deixar de não comentar, a gente vê várias 

vezes aqui falando sobre a máquina da Invernada dos Abreus, que buscaram, agora mesmo 

Vereador Mateus criticando, tenho para dizer para vocês que uma máquina é que nem um 

carro, se tu não fizer as revisão tu perde a garantia, temos hoje com mais de um mês uma 

Patrola no pátio estragada esperando a garantia vir, se tivesse trabalhado com ela meia 

boca empurrado para frente e trabalhado a prefeitura ia ter que arcar e daqui a pouquinho 

pode ser até um, até uma coisa grave, até o motor, que é a Patrola nova que tá no pátio 

ali esperando vir e por causa da pandemia tudo a gente sabe que tá vendo todo dia que 

tudo quanto é coisa não tá funcionando, tá funcionando meia boca, então temos com essa 

Patrola ali, mesma coisa a questão da máquina que veio da Invernada, está com 1.200 e 

poucas horas, 1300, acho que já perderam a garantia, acho que já perderam, vão tentar 

ver se não perde, mas acho que já perderam, a máquina está bem desgastada pelo horário, 

pelo horímetro, várias coisas nela já não tá funcionando, estão quebrada, mas eu acho 

que a lei tem que ser cumprida então não adianta botar a carroça na frente dos bois porque 

tem uma máquina bem boa ali, é verdade tem uma máquina bem boa mas se tem que fazer 

a revisão, tem que fazer, vai trabalhar com ela e dá um problema aí a culpada vai ser a 

prefeitura que tá trabalhando com ela e deu um problema, então acho que tudo tem o seu 

tempo, com certeza vai vir esse dinheiro aí que vai ajudar no cascalhamento das estradas, 

um trabalho feito pela administração; aproveitando que falamos na retroescavadeira eu 

quero dizer que eu sempre fui a favor da Invernada, ao contrário de que algumas pessoas 

espalham lá, tanto que o trator que tem lá foi emenda parlamentar que eu consegui, eu 

destinei juntamente com o Giovani Feltes, na época o Marcírio era Presidente, a gente se 

sentou conversou juntamente com o prefeito, colocamos o trator naquela Associação, 

então eu sei que tem muita gente espalhando boatos para lá que eu tirei a máquina, se eu 

quisesse tirar eu ia tirar o que eu dei, não quer que eu dei, eu batalhei e consegui e batalhei 

para ir para a Invernada porque eu admiro aquela região lá e tenho muito respeito, lá 

tenho vários amigos, inclusive na época um dos responsável bastante de eu mandar aquela 

máquina para lá foi o falecido Zézé, Zé do Brejo que era meu amigo de cavalgada, 

conversei com ele e ele disse que fazia muita falta, então deixar registrado aí que eu; no 

dia que buscaram a máquina, eu sou funcionário infelizmente a gente tem que cumprir o 

trabalho, se mandar eu abrir um buraco no centro do Barão ou no meio da praça onde 

for, se meu chefe mandar eu vou ter que abrir independente de ser vereador ou não, meu 

horário de serviço eu estou para cumprir ordens e é o que eu faço, mas só queria deixar 

registrado essa questão que tenho muito, muito privilégio em ter vários amigos na 

Invernada e que sempre vou tentar ajudar a Associação independente de político ou não, 

tanto que o trator que uma das únicas emendas que eu consegui, a única emenda que foi 
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destinada para Associação está na Invernada dos Abreus, então só peço para turma da 

Invernada quando falarem o meu nome, algum chegar lá falando, preste bem atenção 

nisso, a única emenda que não tá dentro da prefeitura que eu consegui tá na Invernada 

dos Abreus." Usou a tribuna o VEREADOR ALVICIO, saudou a Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero dar os parabéns para 

nossa cidade de Barão do  Triunfo por 29 anos de município, dar os parabéns por todos 

os prefeitos que já passaram por esta cidade como prefeito, nosso primeiro prefeito Airton, 

segundo Luiz Raul, terceiro Odone, quarto que já não tá mais com nós também, o Rui Spott 

e agora o nosso prefeito Elomar e a nossa cidade a 29 anos atrás quase nem aparecia no 

mapa hoje nós temos já evoluído bastante, eu enxergo bastante evolução na nossa cidade 

e temos aqui lutando para que nós veja cada vez mais evolução na nossa cidade, temos 

aqui para ir isso, eu tenho pessoas até que pode até pensar, o vereador Alvício não 

trabalha pedindo muito estrada, não sou vereador de pedir muito estrada, não sou 

vereador de mostrar muito problema para as pessoas, sou vereador e nossa bancada de 

vereador, nós do MDB temos muito preocupado com o povo, com as necessidades do nosso 

município, em buscar recursos para o nosso município e suprir a necessidade no nosso 

município porque eu enxergo que é a melhor maneira de trabalhar e fazer um grande 

trabalho para o nosso município é suprir as necessidades das pessoas, buscando recursos 

e trabalhando em conjunto, em união, em parceria, está aí um exemplo o nosso aí ó, 

conseguimos aí graças a Deus, com deputado Edson Brum essa emenda de R$ 100.000,00 

para ajudar o hospital de São Jerônimo, isso aí é uma grande coisa para o povo, uma 

coisa que não é para nós, é para beneficiar o povo da nossa região, eu trabalho dessa 

maneira que nem a nossa ponte ali do Cerro dos Abreus que faz tempo que a gente vem 

pedindo para o prefeito, para a administração para fazer, graças a Deus, hoje se não 

deixaram pronta, deixaram quase pronta, eu não vim aqui botar um pedido na Câmara de 

Vereadores, prefeito eu quero urgência lá para fazer uma ponte, a gente sabe das 

necessidades que o prefeito tá enfrentando, que a administração está enfrentando, então 

eu prefiro ir lá e conversar no particular e dizer, ó Prefeito isso, isso, assim e as pessoas 

estão precisando, nós estamos cientes das necessidades do nosso povo no interior aí e aqui 

dentro da cidade só que nem tudo se resolve de um dia para o outro, mas temos 

trabalhando com mais esse dinheiro aí que graças a Deus a administração fez um ótimo 

trabalho porque eu tô sabendo que teve município  que perdeu essa verba de R$ 100.000,00 

para as estradas   por causa da seca em 2019, o nosso município graças a Deus se 

enquadrou nisso aí e se enquadrou porquê? Porque tem uma administração séria que está 

trabalhando sério pelo nosso município, se tivesse trabalhando errado com certeza não 

tinha vindo estes R4 100.000,00 para o município, então eu enxergo que o nosso município 

tá caminhando, está andando para frente e vamos cada vez mais caminhar para frente 

porque nosso objetivo aqui é andar pra frente, não é andar de ré, vamos buscar mais 

recursos e mais recursos, na semana que vem, se Deus quiser, vou mandar um oficio para 

o deputado Marcio Biolch, que é mais uma emenda também que está vindo para o Barão 

aí, eu já comentei isso aqui, então eu enxergo assim, nós trabalhando buscando recursos, 

nós buscamos as soluções que o município precisa, eu falo no município tô falando no 

povo do Barão do Triunfo, tô falando das pessoas e aonde que nós vamos melhorar a vida 

das pessoas é nós conseguindo recursos e ajudando a resolver os problemas que tem 

bastante problema para ser resolvido e não é nós que vamos resolver todos, mas 

vamos  fazer o nosso melhor, fazer tudo aquilo que tiver no nosso alcance vamos fazer 

para melhorar mais, isso eu acredito que seja o objetivo de nós todos aqui, de nós todos 

os vereadores e prefeito e vice-prefeito porque vai ter eleição de novo e com certeza 

alguém vai estar concorrendo a cargo, a vereador, outros a prefeito, outros a vice e nós 
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mostrando o nosso melhor o povo vai escolher o que que o povo acha que é o melhor para 

o município conforme foi escolhido nesta que  já passou, estamos aqui, por isso eu digo 

assim vamos seguir trabalhando, vamos ter  diálogo com o prefeito porque o prefeito é 

uma pessoa de bom diálogo, comigo sempre foi, eu não tenho queixa do prefeito com o 

diálogo eu acho que com nenhum dos vereadores que nós temos aqui o prefeito tem diálogo 

com todos, com certeza a gente sabe que o prefeito não pode atender a todos os pedidos 

que chegam lá de uma hora para outra, a administração não tem como atender tudo de 

uma hora para outra, isso aí... esse não vai atender todo, o que vim daqui quatro anos não 

vai atender todos, o que vim daqui 8 não vai atender todos, isso aí é uma coisa que a gente 

sabe que não é dessa maneira que funciona, de uma hora para outra atender a todos que 

é preciso, se nós conseguisse chegar aqui e resolver os problemas do município todo num 

mês, claro que nós chegava aqui e resolvia, só que não está no nosso alcance e nem da 

administração, de resolver tudo de um dia para outro, mas vamos melhorando, tudo aquilo 

que nós puder melhorar, vamos melhorar pessoal,  isso a gente está aqui batalhando para 

isso, para que aconteça a melhoria do povo baronense e quero agradecer, gostei muito da 

música do Professor Aurilio, ficou muito bonita a música, o filho dele é um cara muito 

inteligente que era daqui do nosso município também, muito meu amigo o Seu Aurilio, 

gostei muito da música, estão de parabéns com essa música que eles fizeram aí, olha achei 

uma coisa muito engraçada e muito importante as pessoas valorizando, parabenizando 

nosso município, não esquecendo da nossa terra, eu defendo o meu município e gosto do 

meu município, sou nascido e criado neste município e adoro este município e defendo o 

nosso município, não aceito ninguém falar mal do nosso município porque nós estamos 

caminhando e temos andando para um rumo certo, com certeza daqui dez, vinte anos o 

nosso município vai ter avançado bastante conforme vem avançando esses anos que tem 

passado, cada um que passou por aí, alguma coisa de boa fez pelo município por isso que 

o município tá andando, seja devagar ou mais ligeiro, mas vai seguir andando, se Deus 

quiser, nós temos no caminho certo e as coisas vão funcionar; com estes cem mil as 

estradas com certeza, vamos melhorar bastante as nossas estradas, vai ser investido aí, 

em cascalhamento, isso aí vai ser uma grande coisa, vai ser muito êxito, vai ser uma coisa 

de êxito para o  município, é muito importante, eu quero deixar muito agradecimento pela 

administração do prefeito, pela atenção que ele tem me dado quando eu chego ali com 

situações para resolver, ele  sempre me deu muita atenção e agradeço muito ao prefeito 

Elomar pelo atenção que ele me dá quando eu chego ali com uns problemas para resolver, 

não problemas meu, problema da população, eu trago, graças a Deus, aquilo que ele pode, 

ele sempre me atendeu bem, somos amigos pessoal mas o que eu tenho que trazer ali de 

situações e problema eu não me mixo, eu trago, as pessoas falam, chega lá e tô precisando 

disso e disso, eu chego lá e falo, eu não mixo, eu chego e falo o que tem que ser falado eu 

falo, se eu achar que tá errado eu falo que tá errado, se achar que tá bom eu bato palma 

e eu quero dizer isso, quero agradecer a todos e boa noite." Usou a tribuna o VEREADOR 

FABIO, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Também queria parabenizar nossa cidade aí pela passagem do seu aniversário, 

29 anos aí, o município o qual amo muito aí, me criei aí e se Deus quiser quero ver meus 

filhos crescidos nessa cidade também. Não posso deixar de fazer um agradecimento 

também ao nosso Deputado Edson Brum que hoje como secretário do desenvolvimento 

econômico do Rio Grande do Sul que disponibilizou uma verba de R$ 100.000,00 aí para 

hospital Ernesto Dornelles na cidade de São Jerônimo, a qual estou com oficio em mãos 

aqui a pedido de nosso prefeito e os vereadores de bancada do PMDB nosso hoje MDB, o 

qual o oficio está na mão aqui através do Elomar, do Rodrigo, do Alvício, do Fábio e do 

Marcos, pedido que foi feito, oficio que foi feito dia 08, então não poderia deixar de 
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agradecer o nosso secretário de desenvolvimento aqui também. Ressalto que nossos 

vereadores, o trabalho de vereador não é simplesmente só apontar defeitos e críticas, é 

buscar solução para o nosso município também, essa verba aqui não vem diretamente para 

nossa cidade, vem para o hospital de São Jerônimo, a qual muitos e muitos moradores de 

Barão do Triunfo usam o hospital e é um hospital de referência para nossa cidade aí. Não 

posso deixar de agradecer também o secretário Estedile e o Juvir Costela pelo valor de 

R$ 100.000,00 aí que veio para o nosso município, se qual não me engano fomos cinco 

primeiros municípios a qual foi destinada essa verba aí que foi disponibilizada para horas 

máquinas no município então deixo meu agradecimento a eles também. Queria fazer um 

agradecimento especial também a nosso Secretário de Saúde Danio Amengual a qual 

nesses dias de vacinação, Drive-thru aí, final de semana eu tive vários contatos com ele 

aí, sábado, domingo mesmo e ele sempre bem prestativo aí, ajudou muito aí o pessoal 

tirando dúvida, ele sempre atendendo aí, liguei para ele sábado e domingo mesmo, então 

queria deixar um agradecimento especial a ele aí, baita profissional. Quero deixar também 

agradecimento ao Aurilio Vieira também, ao Altair Lanzarini pela belíssima composição 

da música em homenagem ao nosso município, quero deixar meu agradecimento especial 

a eles aí também, forte abraço aí a eles. Queria falar sobre os meus pedidos de providência 

hoje que eu coloquei nessa Casa, junto com algum, junto um pedido aí com uns colegas de 

partido também da bancada, a qual um problema numa área específica da nossa cidade 

que eles estão passando muito trabalho com a questão de água aonde a Corsan não vai 

até a sua residência, vai até um certo ponto, então tem vários moradores ali numa 

localidade do nosso município que não tem água, estão passando muita necessidade sem 

água, então eu fiz um pedido de providência para Corsan fazer uma instalação até as suas 

residências ou se não tiver disponibilidade da Corsan fazer esse projeto, deixo aqui dito 

até através da prefeitura que acho que dentro da minha propriedade eu consigo, tenho 

agua para disponibilizar para essa região, se a Prefeitura quiser fazer um estudo lá com 

os moradores e colocar uma caixa a disposição lá para levar água para esses moradores 

lá, eu acho que tem disponibilidade sim, que é uma area muito necessitada ali no qual a 

instalação da Corsan vai só até a propriedade do Valdenir na saída do Barão então os 

moradores logo depois da propriedade deles ali, eles quase todos os moradores utilizam a 

mesma água, eu tive falando com eles e é muito pouco o poço da água que eles puxam lá, 

então já nessa época  já estão sem água imagina na época da seca então, então deixo aí 

meu pedido de providência junto com os colegas que eu fiz junto. Fiz também um pedido 

de providência para a prefeitura analisar, a qual eu pedi para ser instalado junto do posto 

de saúde, justo não agora nessa época de pandemia mas para ser estudado futuramente, 

para ser instalado junto do posto a nossa farmacinha da prefeitura que eu acho que seria 

muito importante para nossa cidade isso aí, a qual os pacientes que consultam ali que tem 

necessidade de tirar os remédios ali, já tiram na hora, vão estar dentro do posto de saúde, 

inclusive fiz um pedido para ver se poderia também atuar como plantão na madrugada 

que geralmente hoje pessoas que consultam saem dali sem remédio, tem que vir na cidade 

no outro dia, na secretaria, para retirar remédio, então se tivesse a disponibilidade do 

remédio já está dentro do saúde e ser entregue para essa pessoa ali, já pouparia a pessoa 

de voltar ao município no outro dia para ficar na fila de espera para retirar o remédio." 

Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer 

uso da palavra. Usou a tribuna o VEREADOR LEANDRO, saudou a Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Hoje é rápido, eu queria falar 

sobre uma Emenda parlamentar do Heitor Schuch do PSB R$ 250.000,00 da Casa do Mel, 

muita gente pergunta aí até eu fui na prefeitura essa semana e não pude falar com o 

prefeito que ele estava em reunião ali aí o vice-prefeito até me atendeu e aí ele disse que 
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está para quarta-feira para me dar um papel ali como é que tá o andamento mas aí pelo 

que eu vi ali já tá tudo bem adiantado e a gente do partido do PSB a gente fica faceiro 

porque bastante gente tá bastante positivo com a Casa do Mel para ter outra renda para 

o nosso município não depender só do fumo e sim para ter uma renda do Mel aí também 

que eu me lembro que em época de campanha o prefeito até comentou que não seria só 

essa renda, trabalhar aqui dentro do município poderia mandar esse mel para fora 

também, então como do partido PSB fico faceiro e vou levar esse oficio em mão para o 

Prefeito e vamos à luta para ver o desenvolvimento do nosso município."  Usou a tribuna 

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

pessoas que se faziam presentes. "Também parabenizar meu vizinho lá, o seu Aurilio pela 

letra que ele escreveu, muito linda, falando do nosso município, gostei muito da música 

dele, ele é um cara muito inteligente, ele tem várias letras escritas lá, várias músicas, só 

não botou ainda, não cantaram ainda, não gravaram, mas tem várias letras que ele 

escreveu lá. E falando lá sobre o assunto ali que o vereador Rodrigo falou, sobre 

retroescavadeira eu vou explicar para vocês como funciona aquele problema da 

retroescavadeira, ele colocaste ali que se ele quisesse tirar alguma coisa da associação 

da Invernada, tiraria o trator que foi emenda que ele conseguiu, recurso dele, mas é ao 

contrário porque ele conseguiu vai ficar lá, a retroescavadeira para quem não sabe é uma 

emenda, não é uma emenda, é uma emenda de bancada aonde eu consegui o recurso junto 

com o PL, presidente do PL e os demais, conseguimos com o deputado federal Giovani 

Cherini para esse município e viemos, conversamos com o prefeito para ser indicada para 

aquela associação e o prefeito deu a palavra que ia indicar para lá, aí chegando aqui 

como o vereador Rodrigo, vereador Mateus que estava aqui na outra gestão, eles lembram 

muito bem, foi uma peleia para poder ir, trabalharam 170 horas com a retro primeiro, 

tentando não mandar, mas como a pressão foi muito grande, da comunidade, que eles 

resolveram a mandar, e outra, coisa que ele falou que acho que até já perderam a garantia 

da máquina, a retroescavadeira tem um ano de garantia, já foi vencida a garantia dela, 

estava tudo em dia, ela deu problema na bomba injetora, chamei no tempo que eu era 

presidente, chamei a firma aí, a empresa, ela veio ali, avaliou e disse não tem garantia, é 

um ano só a garantia, a associação bancou R$ 5.059,00 a bomba injetora. E [ininteligível] 

uma revisão, esse revisão não foi feita por causa que o executivo nos deixou 

impossibilitado de fazer essa revisão porque cada vez que tu chama uma empresa para 

fazer revisão de uma máquina, ela pede uma cópia do contrato, o contrato venceu, o 

secretário da agricultura Eduardo, levou lá numa reunião do conselho para tirar um 

parecer, os presidentes das associações que estavam presentes, isso no início de 2020, 

deram ok, que era para renovar de todas as associações os contratos  e as associações que 

não tivessem regularizadas para dar 4 meses para se regularizar, mas ele levou lá só para 

fazer um showzinho porque não executaram, aí que jeito que a associação... agora é muito 

fácil vim aqui jogar a culpa em cima da associação que não fez uma revisão numa 

máquina, pois se tiraram, tiraram o direito da associação fazer a revisão, isso aí é pura 

verdade, eu estou falando aqui para todo mundo saber que foi isso que aconteceu e tem 

provas porque enquanto estava válido os contratos foi feito as duas revisões que chegou 

os horários de fazer, chegou determinado horário foi chamado e foi feito, aí venceu e não 

tem como chamar, até que chama, mas não tem o contrato, porque tudo uma jogada 

política para buscar a máquina, isso aí quem que não enxerga? todo mundo tá vendo, 

pessoal todo sabe disso aí, então é muito fácil subir aqui na Tribuna  e dizer que ajuda as 

comunidades e que vai trabalhar unido com os vereadores, que não tem oposição nem 

situação, é tudo junto e sai na rua é tudo o contrário, eu o que eu falo aqui eu sou aqui e 

sou na rua, o mesmo que conhece aqui vai me conhecer na minha vida normal, eu não sou 
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falso, eu não me corrupto, eu sou o cara que falo e o que eu falar está falado e muito 

obrigado."  Usou a tribuna o VEREADOR MARCOS, saudou a Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Presidente como de costume eu 

quero usar rapidinho essa Tribuna para fazer uma pequena explanação sobre uma 

indicação que estou passando ao Executivo hoje que é, que já foi, já foi, já teve uma coisa 

parecida assim em meados de 2014/2015 onde incluí outras partes que era operações e 

isenção de pagamento do alvará pela associação dos Pais, da APAE, que a gente sabe que 

a APAE é instituição filantrópica que sobrevive com doações e trabalhos feitos pelos pais 

e toda a comunidade e sabemos também que ela recebe uma verba da prefeitura mas eu 

acho que especialmente no ano que nem esse que a gente sabe que é um ano pandêmico e 

a pandemia já se estende desde 2019/2020, eu acho que nada mais justo, claro, dentro da 

legalidade né, eu tive conversando com o pessoal da APAE, eles me passaram mais 

informações que muitas vezes a gente não sabe a gente, a APAE a gente não vê o que que 

é um interno de uma APAE, eu peço licença para fazer uma... a APAE surgiu em 1954, a 

primeira APAE foi no Rio de Janeiro, é uma lei federal que foi instituída em 2001, a Lei 

nº 10.242, existem de 2200 no Brasil, distribuídas dentro de 24 federações onde atende 

250 mil pessoas por dia, a nossa APAE de Barão do Triunfo ela tem 7 profissionais 

distribuídos entre três professoras, 1 auxiliar administrativo, 1 servente, 1 assistente social 

em 1 psicóloga onde elas atendem 33 alunos, 22 com deficiência intelectual e múltipla e 

11 alunos da Rede Municipal com dificuldade de aprendizado, então eu acho que de 

repente, vão dizer que já recebem o valor da prefeitura, tem ajuda das famílias, mas nada 

mais justo que num ano pandêmico que nem que seja feito, instituído para 1 ano ou 2 para 

equilibrar as finanças, essa isenção do alvará, desculpa, sabendo que já é isento de IPTU 

então por isso que eu digo... e assim a gente pode tentar, já que é o que está se tentando, 

melhorar mais ainda a qualidade de vida das pessoas que lá frequentam sua família né 

que dependem muito daquilo ali, conheço vários e já tive muitas vezes lá como todos aqui 

deve ter. Queria também dizer colegas, devem saber disso, que a prefeitura municipal, 

2020 foi um ano eleitoral, ano pandêmico e eleitoral, então tudo agravou, muitas coisas 

se agravaram, muitas coisas mudaram de ordem no percurso, como muitas emendas 

cadastradas em 2019 que eu não fazia parte dessa Câmara, 2020 também não mas a gente 

acompanhava muito, tiveram que ser seguradas porque foi dada prioridade total, que 

todos sabem, à saúde então nós estamos aqui na Prefeitura de Barão do Triunfo, vários 

partidos que foram colocados nesse período no orçamento Federal que estão sendo 

refeitas as licitações, então muitas vezes vão dizer a emenda tal que foi conseguida com o 

deputado tal que é do meu partido, não saiu ainda porquê? por causa disso, inclusive hoje 

tivemos conversando com o prefeito, hoje não, na sexta-feira e hoje foi repetido de novo, 

a questão início de vários processos licitatórios que estão sendo começado agora, 

inclusive houve bastante mudança nesse setor lá e está sendo feitas essas mudanças e 

queria dizer também colegas, que é muito, é muito louvável e isso é o que tem que ser feito, 

hoje mesmo foi indagado por uma pessoa, que seguido converso com a pessoa, ele me 

pergunta assim: como que tá a Câmara? e eu digo que a Câmara está bem, está bem 

servida de pessoas, está bem servida de vereadores, daí a pessoa me diz assim: tá mas eu 

vou escutar a sessão do Facebook e não vejo ninguém falar nada interessante, daí eu digo 

pra vocês, nós como vereadores, como eu já disse esses dias Presidente, nós não somos 

vereadores nós estamos vereadores, então nós como vereadores, como colegas, 

legisladores, fiscalizadores e muitas vezes exemplo da comunidade que devemos ser, como 

exemplo da comunidade que devemos ser nós devemos aqui em cima desse plenário dar o 

exemplo e isso eu disse para pessoa e digo aqui para quem quiser ouvir e para quem quiser 

escrever  e temos que prezar isso porque o nome da Câmara de Vereadores tá ficando, 
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virando tipo assim, uma piada na rua e isso não é bom, eu fui 2013/2016 e digo aqui de 

cara limpa, trabalhei muito aqui na Câmara, não foi eleito por... não fui reeleito, trabalhei 

bastante naquele mandato e gostaria de neste mandato ter a mesma perseverança que tive 

em 2013/2016 mas até agora nobres colegas, está complicado, está bem complicado, tá 

muito ataque daqui e ataque dali, nós temos que tentar entrar num consenso de trabalhar 

em prol da comunidade e isso que é dito aqui em cima, que todo mundo traz emenda, tem 

que seguir nesse linha, nessa linha tem que seguir, acredito que aí todo mundo que escuta 

nós vai bater palmas para os vereadores de Barão, é isso que eu estou enxergando, tô 

torcendo que aconteça."  Usou a palavra a PRESIDENTE LAURENI, "Gostaria também 

de falar do município de Barão do Triunfo, não gostaria, não poderia deixar de dizer que 

meu querido Barão, minha terra, quem daqui vai embora tem vontade de voltar, é uma 

grande realidade, quantas famílias vieram para cá imigrantes onde era mato e mato, 

fundaram o Barão, fizeram do nosso município um lugar onde daqui eles desfrutaram e 

criaram as famílias e não poderia deixar de dizer que pessoas que às vezes acham uma 

dificuldade Barão do Triunfo, longe, distante, concordo longe distante, mas temos aqui a 

paz que outra cidade não tem e quem vem para cá um interesse ou outro tem, é porque na 

sua cidade não tem o que o município oferece para eles, então eu sempre digo ninguém 

fala mal de Barão do Triunfo perto de mim porque se veio para cá não foi chamado, veio 

por livre e espontânea vontade porque teve interesses particulares então digo assim, meu 

carinho por meu Município não troco por nada, é um município de terra, de gente 

trabalhadeira, de terra boa, como disse a música, a letra do seu Aurilio Vieira de Souza 

que a gente se emociona, me emocionei ouvindo o que aquele professor aposentado fez, 

pessoa inteligente, família que eu tenho muito carinho né mas que escreve versos né que 

mexem com o coração da gente, então eu digo assim, Barão do Triunfo dia 20 de março 

seu aniversário que foi desde que foi emancipado e digam o que quiserem de lá para cá o 

município sempre andou com as perninhas dele, então digo assim parabéns para nós que 

moramos em Barão do Triunfo nosso município não tem igual, tem belezas, tem 

cachoeiras, tem plantações e o povo é trabalhador, então cuidamos do nosso município 

trabalharemos por ele. Também gostaria de dar o... dizer aqui da vacinação que hoje 

estava em drive-thru com a equipe da saúde estava no salão paroquial também vacinando 

as pessoas de 75 a 80 anos e também no Posto Saúde e só digo assim, a equipe atua 

cuidadosamente com a nossa vacinação, esperamos que em breve nosso povo que está tão 

ansioso né pela vacina vai chegar lá, mas ninguém pode botar o carro na frente dos bois 

então as gurias tem que trabalharem de acordo com os decretos do Estado, mas parabéns 

a nós município, a nossa saúde, eu tenho para dizer para vocês, parabéns para nós. 

Também não poderia deixar de dizer aqui sobre o auxílio emergencial para as pessoas que 

estão nas redes sociais nos ouvindo, hoje estive com secretário da Assistência Social aonde 

ele me disse que a pessoa deve fazer o recadastro, novamente tem que refazer o cadastro, 

tem que entrar no Caixa Tem né e ver se tem direito mas para ver se ele vai ter o direito 

no Dataprev mas as pessoas já tem uma pessoa de suma confiança sua para fazerem isso, 

não é a Secretaria que faz, pode ajudar mas não pode entrar no sigilo da pessoa e o que 

ele me passou que vai ser dessa vez vai ser só uma pessoa por família, não vai ter 2 

membros recebendo, aonde vai uma pessoa que for sozinha vai receber R$ 150,00 mas vai 

ser mais quente fino nessa vez esse auxílio emergencial, vai ser mais revisado, se for uma 

mãe com filho aí sim aí vai receber bem mais, então em abril começa a receber o auxílio 

emergencial, quem não fez o cadastro procure uma pessoa de inteira confiança para que 

não aconteça pagamentos de boletos e algo mais que aconteceu aqui na nossa cidade." 

Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas 

por unanimidade as seguintes proposições e Projetos de Lei: INDICAÇÃO Nº 022/2021 
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DO VEREADOR FABIO que seja estudada a possibilidade de colocar a farmácia 

municipal junto ao posto de saúde, inclusive com plantão para entrega de medicamentos. 

INDICAÇÃO Nº 023/2021 DO VEREADOR MATEUS que seja estudada a 

possibilidade de adquirir ou alugar novas impressoras coloridas para as escolas e que as 

mesmas sejam configuradas para que a impressão saia com mais qualidade, para a 

impressão do material a ser enviado para as aulas remotas dos alunos da rede municipal. 

INDICAÇÃO Nº 024/2021 DO VEREADOR MARCOS que seja estudada a 

possibilidade de elaboração de Projeto de Lei para isenção do pagamento da taxa de Alvará 

da APAE, visto que estamos passando por mais um ano complicado devido a pandemia, 

onde esta entidade se mantem de doações, promoções e realização de pequenos eventos, 

ficando esse ano difícil de organizar essas arrecadações, deste modo seria uma forma de 

ajuda por meio do município a essa entidade tão importante em nosso município. 

INDICAÇÃO Nº 025/2021 DOS VEREADORES MARCIRIO, MATEUS, 

LEANDRO E JAIRE VARLEI que seja feito a renovação dos contratos das máquinas e 

implementos cedidos para as Associações do município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 

Nº 035/2021 DO VEREADOR MARCIRIO que seja providenciado manutenção da 

estrada que entra no bar do Enio, saindo na Associação Costa da Serrinha, passando pelo 

bar da Rosa, Narciso indo até o Damasio Correia na Invernada dos Abreu, com melhorias 

em todas as entradas de residências. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 036/2021 DOS 

VEREADORES FABIO, RODRIGO, MARCOS E ALVICIO que seja providenciado 

instalação de água encanada para as residências localizadas logo na saída do centro, via 

Estrada da produção, através da Corsan ou por outros meios.  Justificativa: Essa região 

sofre imensamente com a falta de água, caso não seja possível por meio da Corsan, há 

disponibilidade de água na propriedade do Vereador Fabio que cederia para essa instalação. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 037/2021 DOS VEREADORES LEANDRO E 

MARCIRIO que seja providenciado patrolamento da estrada Linha Nova, entrando nos 

Bileski, com conserto de bueiro próximo a propriedade do Senhor Felipe Oprach. PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO Nº 012/2021 DO VEREADOR MATEUS que informe com relação 

ao piso do magistério referente ao ano de 2020, se o município está cumprindo a lei do piso 

nacional, qual o menor vencimento pago a um professor atualmente em nosso município, 

se existe previsão de alteração salarial para essa classe nesse ano. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 013/2021 DO VEREADOR LEANDRO informe como está o 

andamento da obra da Casa do mel, informando se já há previsão para a conclusão da 

mesma. MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 001/202 DOS VEREADORES FABIO, 

RODRIGO, MARCOS ALVICIO E LAURENI Os vereadores que a esta subscrevem, 

após ouvido o Plenário, com base no Art. 138, do Regimento Interno, propõem que Câmara 

Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE APLAUSOS AO SENHOR AURILIO 

VIEIRA DE SOUZA E SEU FILHO ALTAIR LANZARINI pela composição de música e 

homenagem aos 29 anos de emancipação do Município de Barão do Triunfo. PROJETO 

DE LEI Nº 016/21 Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente 

um (01) Contador (a) para atender excepcional interesse público pelo prazo que especifica 

e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 024/21 Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a entregar à APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barão 

do Triunfo – Sob forma de cessão de uso – os bens de sua propriedade que menciona e dá 

outras providências. O Vereador Mateus pediu vistas ao PROJETO DE LEI N° 031/21. 

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. "Deixar aqui meus pesares à família Prado por seu 

Dorival, um senhor de 98 anos que muitas vezes participou ali no clube quando fazia terno 
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de reis, a primeira pessoa que a gente convidava era aquela família lá e o seu Dorival 

sempre participando, sempre tocando, peço um oficio de pesares à esta família aí. 

Parabenizar, a gente acabou de votar o projeto do repasse para a APAE, fazer uma 

menção muito especial ao Ex-vereador Canelão, meu colega do último mandato que muito 

batalhou por essa emendas para APAE junto com o deputado Alceu Moreira, muito 

batalhou hoje não tá aqui mas nessa Casa, mas deixo aqui o meu reconhecimento a todo 

trabalho, todo empenho dele.  Com relação ao que foi comentado pelo colega Marcos ali 

que as pessoas cobram a gente na rua, eu sou um vereador que a população procura 

bastante talvez pela facilidade de achar ou alguma coisa assim ou por já estar no segundo 

mandato e vejo muitas vezes alguns comentários positivos outros negativos com relação 

ao desempenho dessa Câmara aqui no nosso município, gostaria de deixar aqui comentado 

que o trabalho do vereador que nem hoje vai para um caso à parte, a Sessão vai para 2 

horas, geralmente era Sessão de 1 hora, às vezes meia hora depende muito da pauta, mas 

essa é uma pequena parte, uma pequena fração do trabalho do vereador, o vereador é 

muito... a atuação é muito maior do que isso, é muito... tem muito mais coisas a buscar e 

a procurar por nosso município como o caso de emendas, temos emendas do nosso partido 

já recebido pelo município, estamos sempre pedindo para os deputados e para os 

senadores mais recursos e acho que sim é um importante papel do vereador, outro papel 

também é fiscalizar, as vezes tem pessoas que cobram que a gente fiscalize e às vezes tem 

pessoas que interpretam errado a forma como o vereador está fiscalizando como se tivesse 

atrapalhando a gestão, mas não tudo tem que ter as duas coisas, têm que ter o vereador 

sim é um fiscalizador dos atos executivos, tem que tá correndo atrás, tem que tá cobrando, 

tem que estar atrás da máquina vamos dizer assim. Também como... também fico feliz, eu 

posso dizer que quase sou um vereador realizado, diariamente no dia a dia, quando no fim 

de um dia estressante como aconteceu na semana passada uma pessoa me dá um retorno 

que eu consegui agilizar uma situação para essa pessoa, utilizando o meu cargo de 

vereador, encaminhei não dentro do município mas fora do município usando o meu cargo 

de vereador consegui facilitar uma coisa de uma pessoa, buscar uma melhoria para essa 

pessoa, fico muito feliz quando a gente escuta esta situações aí, até minha esposa comentou 

que é no meio de tanta notícia ruim às vezes aparece alguma notícia boa, eu deixo aqui 

novamente o pedido para essa Câmara que a gente trabalhe diferente eu acho, a gente tá 

indo para o quarto mês de mandato aí, só para encerrar presidente, desculpe, e poucas 

reuniões tivemos entre nós todos os vereadores, se tivemos alguma fora das Sessões 

Plenárias, mas temos que sim trabalhar todos pelo município , todo mundo aqui por mais 

que as vezes a gente não concorde com opiniões de A o B, com a forma de trabalhar de C 

ou D, todo mundo quer o bem do nosso município, todo mundo veio aqui agora a pouco 

parabenizar o nosso município, falou do nosso orgulho de ser baronense, orgulho esse que 

eu tenho  com muito louvor mas deixo aqui o pedido para essa Casa que trabalha diferente 

ou repense a forma de trabalhar, eu tô chegando no meu quinto ano de mandato e 

infelizmente algumas coisas têm que ser melhorada como já comentei várias vezes aqui 

nessa Casa." Usou a palavra o VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder do PDT, saudou a 

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

também parabenizar Barão por seus 29 anos de emancipação, município de Barão do 

Triunfo, parabéns a todos os baronenses, parabéns também o seu Aurílio Souza e o Altair 

filho dele, um grande abraço. Bem, hoje não fiz pedido nenhum ainda os guris que fizeram 

e colocaram junto, mas trabalhar junto, vamos, que nem o colega Angulista, desculpa 

chamar de Angulista, falou ali a respeito da máquina, eu vou estar me metendo? O São 

Nunca falou que era o flange que estava ruim, tinha folga, mas a gente sabe, não estorva 

de trabalhar, aquilo ali não tem problema nenhum, eu estou com um caminhão que está 
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com o mesmo problema, mas trabalhou, hoje mesmo fui e trabalhei e da patrola nova os 

guris mesmo falaram que foi agua que botaram no tanque né... a gente não pode dizer isso 

aí mas diz que foi né, fazer o quê, mas isso acontece, claro que não foi por gosto, o cara 

sabe disso aí, mas aconteceu, aconteceu, isso aí é normal podia ser com qualquer um, 

então é isso aí gurizada, vamos trabalhar, vamos fazer parceria, vamos puxar coisas para 

o município, é o que precisa aqui, não adianta nós ficar discutindo um com outro, vamos 

de mãos dadas aí vamos ver o que vai dar, tem que ser coisa boa e o que for bom para o 

município tem que ser todo mundo junto." Usou a palavra o VEREADOR LEANDRO, 

Líder do PSB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. " Também quero deixar aqui os parabéns par ao nosso município e venho aqui 

dizer que como tinha falado numa Sessão aqui tempos atrás que eu ia pegar e dar uma 

volta no município, convidei alguém também passar sai junto, algum colega, até o 

Marcirio já andamos saindo junto infelizmente por causa do covid não podemos sair mais 

gente junto porque daqui a pouco a hora que tudo normalizar a gente pode sair, mas a 

minha parte estou fazendo aí não posso chegar nas casas mas comprei uma moto agora, 

uma motinha velha e tô dando minhas voltas e tô olhando alguma coisa que tá errado no 

nosso município porque a gente é o fiscal do povo né, então a minha parte tô fazendo, não 

precisa ninguém se incomodar aqui, alguns colegas vereadores do MDB que tão 

incomodado sobre meu trabalho mas eu não vejo porque eu vou na prefeitura, falo com o 

prefeito, para mim ele não fala nada, ele é autoridade do município se ele tem uma queixa 

ele fala para mim, se eu tiver agindo muito pesada ele pede eu paro e eu também converso 

com o vice-prefeito ali Alemão, tranquila, tô fazendo alguma coisa correndo mas é porque 

o povo tá me ligando, me mandando mensagens e eu tô fazendo a minha parte entendeu? 

Pena que a gente não pode chegar na casa, tomar um café, conversar porque o pessoal é 

carente e querem conversar bastante com a gente mas é isso daí, eu queria dizer que eu 

não tô aqui por sigla de partido que nem eu sempre digo, não tô aqui para agradar, para 

fazer voto, sei que de repente tá me queimando com alguém mas é que nem eu disse, o meu 

compromisso quatro anos vai ser trabalhar pelo que acho que é certo e alguma coisa que 

estiver errado de repente quem vai pagar é eu, mas é assim então cada um tem sua ideia, 

tem que que respeitar um ao outro mas eu vou seguir firme, alguém tiver alguma coisa 

para me ligar eu tô aí e vou à luta." Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder 

do PL, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Quero parabenizar Barão do Triunfo por os 29 anos de emancipação, que eu 

não tinha aquela hora parabenizado, uma cidade que aonde nasci e me criei, tenho muito 

orgulho de ser baronense por isso concorri a eleição para poder trabalhar por este 

município, então meus parabéns ao município de Barão do Triunfo. Outra coisa que eu ia 

falar, que se fala muito aqui nesta Casa sobre união, sou totalmente a favor da união aqui 

nessa Casa, nunca vou bater em ninguém sem apanhar primeiro porque não é meu jeito 

de trabalhar, se querem união nessa Casa, não bato, não faço crítica coisa não é 

verdadeira porque senão a gente vai se defender e vai dar esses problemas, querem união 

vamos trabalhar tudo junto para um Barão melhor para todos." Usou a palavra o 

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

em sua primeira saudação. "Quero dizer que a minha fala vereador Mateus foi no sentido 

de ajudar e quero dizer também a todos que nós seremos avaliados pela comunidade, é 

muito bom para gente saber o que a gente tá fazendo, é certo ou errado e o que tá errado 

tentar melhorar o que tá de certo melhorar também, a avaliação é importante temos que 

saber aceitar. Presidente quero parabenizar aqui, não poderia faltar de parabenizar o 

nosso município pelos 29 anos de emancipação, somos aqui todos nascidos em Barão, 

grande parte nascidos em Barão, sabemos de tudo que aconteceu em Barão do Triunfo 
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desde 94 todos os prefeitos que aqui estiveram, tudo que se passou, tudo que se criou, 

muita coisa se criou sim, muita coisa precisa ainda mas muita coisa se criou, se fizermos 

um relatório do que já foi feito em Barão do Triunfo nesses 29 anos, muitas pessoas nem 

sabiam, eu tenho certeza disso, muita coisa foi feita, tem muito para fazer; meus parabéns 

à todos envolvidos com a emancipação, muitos já não estão aqui conosco, meus parabéns 

a todos os prefeitos, vereadores, meu pai inclusive me orgulho muito de ter sido vereador 

desse município e assim [ininteligível] pelo segundo mandato e quero dizer, aproveitando 

que tenho muito orgulho e respeito muito todos os meus eleitores que me colocaram 

novamente aqui nessa Tribuna. Quero também dar os parabéns especial à equipe de 

vacinação da Secretaria da Saúde que esteve fazendo o drive-thru aqui no Paroquial   hoje, 

a enfermeira Sônia, a enfermeira Andreia, os estagiários Emanuel e Andiele e o secretário 

Danio que estava ali também amparando e conversando com o pessoal, dando a senha 

para a próxima dose que é dia 19 de outubro, de abril desculpa, e hoje trouxe minha mãe 

ali também quero dizer da felicidade de conseguir trazer ela para vacinar, para essa 

pandemia, contra esse vírus que tá nos assolando. Também só para concluir presidente, 

queria dizer, agradecer que é como dito pelo vereador Mateus ao Vereador Ilo pelo 

encaminhamento daquela emenda que hoje repassamos a APAE, a todas, deputado Edson 

Brum, deputado Costela, todo mundo envolvido com essa verba que veio para o hospital 

regional que nós vamos usar muito e por essa emenda de R$ 100000 que veio para nós 

usar nas estradas e quero dizer para os colegas também que parabenizo todos que estão 

envolvido com seus deputados buscando alguma coisa, trazendo para o município porque 

o momento que a gente, nós trazermos uma emenda para cá não vai ser para mim ou para 

ti ou para ele, vai ser para todos e eu tenho certeza que o que vem é usado por muitas 

pessoas, muito obrigado a todos que nos assistiram hoje pelo Facebook convido que 

continue assistindo que tenho certeza que vocês nos assistindo dá mais vontade ainda de 

trabalhar e mostrar o que a gente tá fazendo aqui." Neste espaço, usou a palavra a 

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

Sessão. "Termino essa Sessão lendo e dizendo que nosso município de Barão do Triunfo 

já tem um hino, foi o edital de premiação concurso para escolha do hino oficial municipal, 

Lei Aldir Blanc que a nossa secretária, ex-secretaria de Educação Clarice Govoni correu 

atrás e fez esse projeto, composição da vencedora foi a professora Cleide Ambus: entre os 

vales da Serra do Herval se ergueu um Barão Triunfal construído de um sonho gigante 

forjado ao suor do Imigrante que o povo forte a prosperar plantou parreiras de além-mar, 

41 veio a enchente mesmo sem nada a seguiste em frente, és meu encanto minha morada 

Barão do Triunfo minha terra amada o tempo passa e tudo cura celebra o fumo e a uva 

madura, vinte de março a liberdade a ti foi dada minha cidade, tens belezas infinitas 

montes, serras, cachoeiras, és uma jornada bendita das paisagens brasileiras, parabéns a 

professora Cleide, parabéns a nossa secretária Clarice." Nada mais havendo a tratar 

determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão 

Ordinária, dia cinco de abril de 2021. 

 

 

Sala de Sessões, 22 de março de 2021. 
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