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

da Casa Legislativa, realizou-se a oitava 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 07/21, previamente 

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

leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. GP nº 075/2021 

retirando de pauta o Projeto de Lei nº 010/2021. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não 

houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 010/21 encaminhando proposições 

aprovadas em 22 de março de 2021; Of. LEG. n° 021/21 informando aprovação do Projeto 

de Lei n° 024/2021; Of. LEG. n° 022/21 informando aprovação do Projeto de Lei n° 

025/2021. 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 rapidinho presidente só fazer 

uma explanação, como de costume, sobre um pedido de informação que tô colocando nessa 

casa hoje que é a respeito da merenda escolar porque sabemos a questão do ensino remoto 

que está sendo feito e como o ano passado já medida tomada por causa da pandemia, a 

merenda foi distribuída da mesma forma para os alunos devido à necessidade né e foram 

feitas várias cestas ali na Secretaria de Educação, ranchos vamos dizer e entregue 

amparados legalmente por uma lei federal e eu queria nessa indicação saber qual forma 

está sendo feita, se essa verba continua vindo como veio no passado e qual o critério que 

está sendo usado na distribuição dessas cestas, sabemos que muitas crianças no nosso 

município, é um município carente e muitas crianças às vezes infelizmente a única refeição 

que faz ou quase única refeição que faz é na escola então a gente tem uma preocupação 

com isso, já que o ensino está dificultado pelo distanciamento, temos que pelo menos tentar 

dar um bom nível de atenção especial usando essa distribuição como feito em outra 

oportunidade." Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou a Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Gostaria de iniciar aqui fazendo 

um comentário até parabenizando nossa comunidade de Barão do Triunfo pois ali a 

enfermagem do posto de saúde dos fundos fez uma campanha para arrecadar doações 

para o hospital de São Jerônimo e na semana passada o Hospital, isso foi na semana 

retrasada na sexta-feira que botaram uma caixinha e semana passada quinta-feira de 

manhã abriram a caixinha, só caixinha do posto dos fundos tinha  R$ 862 é um valor bem 

significativo ali inclusive até uma nota de R$ 200 foi doado por alguém, deixo aqui... agora 

também temos uma caixinha... tem-se uma caixinha ali na Danúbia na Eletro Solka e deixo 

meus parabéns a todos que estão colaborando e a nossa comunidade pela solidariedade, 

com certeza será um dinheiro bem aplicado no hospital, quase R$ 1000 em uma semana é 

um valor que surpreendeu a todos. Também fico feliz hoje de tá trazendo aqui a notícia 

que segundo me foi passado, nessa semana o Marcos Vinícius ali de Sentinela e ex-prefeito, 
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suplente de deputado vai estar assumindo uma cadeira na Assembleia com o licenciamento 

da deputada Silvana Covatti também do PP que vai assumir a secretaria da agricultura e 

que com isso abriu uma vaga para ele desempenhar um trabalho na Assembleia, ele 

batalhou bastante, foi bem apoiado aqui na nossa cidade, teve 866 votos na última eleição 

e com certeza agora, não é muito tempo que ele vai ter lá mas com certeza ele vai se 

esforçar para fazer merecer esses votos, para mim é uma alegria porque é um amigo que 

eu tenho além da política, um amigo pessoal que eu tenho que tá tendo essa oportunidade, 

fico feliz com isso mas também tem que trazer algumas questões; com relação às resposta 

infelizmente veio umas resposta na semana passada, na última sessão e não veio... mas 

tem muitas faltando ainda, eu gostaria aqui de novo reforçar que não veio... tem várias 

respostas vencidas e inclusive a do ano passado tem resposta atrasada e eu vou ficar aqui 

cobrando até que as respostas do ano passado venham para essa casa e inclusive também 

gostaria de estar reiterando que num pedido de informação que eu fiz sobre a Banda 

Municipal, eu solicitei a informação de quando foi rescindido o contrato do maestro e não 

veio essa informação, então gostaria de reiterar esse pedido para que seja feita as 

respostas de quando que foi rescindido o contrato desse rapaz. Também gostaria de fazer 

aqui um pedido que a prefeitura tenha atenção com o iluminação pública de nossa cidade, 

tanto do centro quanto do interior, na minha rua ali a rua principal da cidade tem várias 

e várias e várias lâmpadas queimadas, já foi feito um pedido de informação nesse sentido 

aqui nessa Casa nesse ano e não se deu, não se viu mudança, inclusive essa semana estava 

conversando com um rapaz que tá sendo paga, as pessoas estão pagando particular no 

interior para trocar as lâmpadas dos postes, isso acho que é um, nesse momento de crise 

que todo mundo tá com dificuldade financeira, tá sendo cobrado isso, as pessoas tem que 

estar fazendo fazer isso eu acho que não... não vejo lógica, se a prefeitura é iluminação 

pública, a prefeitura que faça esse serviço né então deixo aqui minha cobrança e peço que 

o executivo faça os consertos; vou aproveitar aqui o momento e fazer um comentário sobre 

as indicações que fizemos, na semana passada o Gabriel da Corsan me procurou até que 

ele queria vir aqui mas aí como esse negócio da pandemia tá bem complicado, a gente não 

tá recebendo o público, ele me comentou que o sindicato da Corsan está pedindo que fosse 

feito uma Moção de repúdio cobrando... não seria moção de repúdio mas aqui na casa é 

o que cabe, a questão da privatização, na semana passada foi privatizada a CEEE, eu até 

sou de acordo em muitas privatizações que deveriam estar sendo feitas no governo 

Federal, no governo estadual mas a questão da Corsan é uma questão bem sensível por 

que a Corsan dá lucro, a Corsan dá milhões e milhões de reais de lucro por mês para o 

estado e outra questão aí mais se referindo a nossa cidade é que a Corsan só tem uma 

política de tarifa única, a mesma valor do litro da água, do m3 que é pago aqui no Barão 

é pago em Canoas, é pago em Guaíba, em toda cidade que existe a Corsan e a Corsan no 

Barão é deficitária, o que a gente paga, nós moradores do centro pagamos por mês não 

paga as despesas de operação então com certeza se a Corsan for privatizada nós vamos 

tá pagando mais, nós vamos estar pagando mais por mês pela água e isso vai gerar um 

efeito cascata em várias despesas, então acho que é a nossa parte talvez, a gente aqui no 

Barão a gente tem privilegiado tem um baita profissional que é o Gabriel, a CEEE eu boto 

as mãos para o céu que foi privatizada por causa que nós aqui na cidade a gente sabe o 

péssimo atendimento tá a CEEE tinha mas a Corsan não, a Corsan a gente... teve alguns 

problemas pontuais aí mas sempre a gente vê eles tentando correr atrás e sabendo que é 

deficitária também fica complicado. Também semana passada foi retirado um projeto 

sobre a reposição dos salários dos funcionários públicos, então juntamente com o colega 

Varlei estamos colocando um pedido para que seja estudado quando vê de tentar dar 

algum aumento, uma reposição no vale-alimentação, não sei se pode ou se não pode, quem 
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vai dizer isso é o jurídico, mas a gente já vai ter uma perda de 3% no aumento da 

arrecadação do FAPS que a gente vai ter que pagar em vez de 11% por mês a gente vai 

pagar 14, vai gerar uma despesa a mais e o funcionalismo gira muito no comércio do 

município, eu todo meu dinheiro que eu gasto, que eu recebo eu gasto aqui no município, 

todas as minhas compras são feitas aqui e a gente sabe, é só chegar final do mês a gente 

vê o comércio girando mais e mais em visto do funcionário que tá ali gastando e quando 

vê, se for possível claro de dar essa reposição no vale alimentação seria interessante até 

porque não incide na folha de pagamento. Finalizando tô aqui colocando também junto 

com alguns colegas um pedido de informação que me causou bastante surpresa, uma 

pessoa me falou e eu fui tirar saber a diferença nos gastos de diesel de 2019 para 2020, 

em 2019 foi gasto R$ 275.000 em óleo diesel junto à Coqueiro, 2020 a gente calculava-se 

que ia ter um gasto menor até porque não teve transporte escolar, não teve transporte para 

São Jerônimo... para Porto Alegre com micro muitos dias, não teve muitos dias transporte 

com a van, tem vários dias de total paralisação devido ao covid e me gerou muita surpresa 

que daí foi para R$ 384.000 o gasto em diesel no ano de 2020, uma diferença de R$ 

109.000 a mais gasto num ano que a lógica seria gastar menos né, daí fico imaginado se 

fosse um ano normal com transporte, para quanto teria ido esse gasto mas daí temos 

solicitando essas informações que o Executivo nos repasse para nós saber onde foi gasto 

tanto diesel, no transporte escolar não deve ter sido pois foi pouquíssimos dias de aula, 

menos de 20 dias, transporte da Saúde também foi bem menos transporte, não deve ter 

sido, mas então deixo aí o pedido que a prefeitura nos explique." Usou a tribuna o 

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

que se faziam presentes. "Primeiramente quero desejar a todos os amigos uma feliz e 

abençoada Páscoa como a presidente já bem falou, temos que, muitas vezes para as 

crianças a gente lembra do ovos de chocolate mas na verdade é um momento bem 

abençoado que vivemos. Quero comentar aqui um pouquinho do calçamento que de acordo 

com o proprietário da empresa é para estar vindo amanhã para dar continuidade no 

calçamento, espero que não seja mais uma das vezes que diz que vem e não vem, aonde a 

gente tem sido bastante cobrado por moradores e com toda razão, a gente sabe que um 

bom bocado não é culpa da prefeitura nesse momento, até pode ter sido mais para trás, 

mas agora temos com esse problema de empresa, espero que seja solucionado logo e que 

eles venham mesmo amanhã. Também fiz um pedido sobre aquela questão ali daquela 

academia do lado do Posto Saúde ali, ao ar livre, que daqui a pouco a administração 

pensasse em fazer um telhado tipo um sombrite com policarbonato para botar ali, que é 

aquele material tipo um plástico que tem, fazer altinho e colocar até para proteger um 

pouco aquelas várias questões que tem ali da academia e também a iluminação daqui a 

pouco né porque muita gente sai do seu serviço tarde, daqui a pouco quer dar uma 

treinadinha ali, seria bem importante até porque é aberto, então acho que a população 

tem direito de usar e a contratação daqui a pouco também de um profissional para nossa, 

daqui a pouquinho programar umas aulas ali para nossa melhor idade porque agora com 

a questão da nossa vacina do covid estar saindo até que tá andando rápido em vista do 

que se esperava que 2021 não teria, nem teria findado a vacinação e a previsão é que 

finde, que vacine todo mundo, então daqui a pouco já pode se montando alguns grupos 

com a melhor idade ali para fazer academia, então seria importante, eu acho, um 

profissional junto, é um dos pedidos que eu tenho na casa hoje. Também não teria como 

não deixar aqui os parabéns à administração aí 2020 que pela primeira vez que eu vejo 

em ano de eleição, que foi 2020, fechar as contas sobrando dinheiro, isso significa que 

não foi extrapolado, que foi trabalhado com os pés no chão e aonde hoje nosso FAPS vem 

em dia inclusive com as prestação de outras administração que teve que se parcelar, vem 
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se pagando então deixar os parabéns à administração, a todos que se envolveram para o 

nosso município fechar as contas no azul e fechar bem, pelo que foi apresentado para nós 

aqui pelo Seixas e pelo prefeito na terça-feira, se não me falha a memória, agradecer a 

presença deles aqui na casa apresentando essa prestação de conta do final 2020 aí, que 

foi muito positiva para o município, sei que temos esse projeto polêmico que é do FAPS 

que vai comer mais 3% de desconto de funcionários, mas infelizmente é lei e lei tem que 

ser cumprida mesmo às vezes não sendo bom para alguns, o Prefeito chegou a mandar 

para essa casa o reajuste que daí pelo menos ia meio balançar e ainda ia ficar um 

pouquinho a mais de reajuste, mas por motivos da lei também, decreto do presidente, ele 

teve que retirar da casa não podendo então dar a nossa inflação do ano mas sim vai ter 

que tirar esses 3% dos funcionários, felizmente não é culpa do prefeito, isso é lei que vem 

de cima e tem que cumprir porque se não cumprir as emendas todas conseguidas aí que 

estão para vir vai ser perdida porque o município entra no Cadin e não consegue pegar 

essas emendas aí. Também quero aqui parabenizar a farmácia nova que se inaugurou hoje 

na nossa cidade, estive ali conversando com o proprietário aonde ele quer em seguida já 

passar o horário até às 10 horas da noite, achei muito interessante e também abrir no 

domingo, ele quer abrir no domingo, não sabe se na parte da manhã ou da tarde, a 

princípio ele acha que na parte da manhã e também vai ver a possibilidade de colocar um 

plantão à noite, achei muito interessante, a gente sabe que teve um tempo aí que a farmácia 

aqui Lehmen fazia isso, a qual acho que vamos ficar muito bem servido de farmácia, que 

as duas que nós temos, tem profissionais exemplares e atende muito bem nosso público, 

que é a farmácia ali do Fernando e a Vide Bula, mas quanto mais melhor, é melhor para 

a população, os preços abaixam porque uma tenta pegar o freguês da outra e tem espaço 

para todo mundo e com certeza se ele conseguir implantar essa questão do plantão à noite 

e no final de semana, nem que seja no domingo abrindo meio turno, já vai melhorar 

bastante, claro que a gente tem que sempre deixar aqui nunca esquecendo que o Fernando 

Lehmen sempre se coloca à disposição, é um... eu mesmo várias vezes já precisei, tenho 

criança pequena, ele nunca se negou de atender, ele é um grande amigo da gente aí e acho 

que não nega de atender ninguém, se bater na casa dele com certeza ele vem atender a 

pessoa, mas tendo mais uma para ajudar daqui a pouco até entre eles conversando podia 

até fazer uma escala, daqui a pouco, de cada um atender uma noite ou uma semana, um 

plantão, que nem os mercados estão trabalhando em conjunto, a gente vê a união deles aí 

em várias situações do mercado, também acho que poderiam as farmácias se sentar os 

proprietários e chegar num consenso e isso quem tem a ganhar é a população; agradecer 

o dono da farmácia por escolher o nosso município para colocar o seu negócio, isso é 

muito importante, quanto mais empresas abrir na nossa cidade com certeza é um emprego 

a mais ou dois ou três a mais, isso é muito importante." Em COMUNICAÇÕES, os 

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

o VEREADOR FABIO, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 

se faziam presentes. "Queria primeiramente desejar Feliz Páscoa aí as pessoas que não 

consegui desejar, que seja uma Páscoa abençoada para todos aí. Parabenizar também, 

como o colega Angulista falou, a nova farmácia que abriu no município, isso é muito bom 

eu sou um defensor dos comércio da cidade, apoio muitos os comércios, fico muito feliz 

quando abre uma empresa nova no município, que nem o colega falou ali, é uma geração 

de emprego, é mais renda que traz, então queria deixar meus parabéns pelo proprietário 

e pela inauguração da farmácia. Queria falar também a questão da luz, que nem colega 

Mateus também falou, que tá muito precária a iluminação do nosso município tanto na 

cidade quanto no interior, eu até fiz esse ano já um pedido para ser mandado para Câmara 

a questão do contrato do profissional que atua nessa área, que pelo que eu sei tá vendo 
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muita falha no trabalho do profissional, que existe muita cobrança da prefeitura nesta 

área e pelo que estou sabendo, está havendo falha é no processo do profissional, então 

apoio o pedido dele, que ele falou e estou esperando também a questão da cópia do 

contrato do profissional. Queria falar das minhas indicações que eu apresentei nessa casa 

hoje, uma é a questão da possibilidade de uma construção no nosso posto de saúde de 1 

dormitório para os médicos e os motoristas de ambulância que na questão do plantão eles 

não conseguem ficar dentro do posto saúde porque não tem dormitórios para eles, então 

eles acabam indo para sua residência e numa questão de emergência eles são acionados 

por telefone para vir na unidade então se existisse a questão de eles conseguir parar no 

próprio Posto Saúde, existisse 1 dormitório ele que eles pudessem ficar ali, seria muito 

bom acho que população, se caso tomara que não aconteça né, mas caso precisasse de 

uma emergência urgente, a pessoa que chegaria no posto já encontraria enfermeiro, 

técnico de enfermagem, médico e motorista dentro do próprio posto sem precisar ser 

chamado por telefone, então é um pedido que eu deixo aí para o Executivo analisar e ver 

se tem condições de ser construído. Outra indicação que eu também pedi foi a questão das 

atividades escolares das crianças, se teria possibilidade da prefeitura analisar isso aí e 

fazer a entrega e recolhimento dessas pessoas, não digo que não consiga fazer de todo 

mundo, mas fazer das pessoas que têm mais necessidade de vir no município aqueles que 

moram mais longe, como não está tendo linhas escolares os nossos próprios motoristas da 

questão da educação de repente pegar, um ou outro aí e fazer essas linhas com os materiais 

para... existe pessoas também que não tem condições de vir então fazer a entrega e 

recolhimento do material, até é uma ajuda até para a questão da aglomeração também 

porque as pessoas deixariam as vezes de vim só para por causa dessa questão desse 

material já para retirar e entregar, então deixa o meu pedido aí também." 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 026/2021 DOS 

VEREADORES LAURENI, RODRIGO, FABIO, MARCOS E ALVICIO que seja 

realizado a gravação da melodia da letra do hino municipal de Barão do Triunfo. 

INDICAÇÃO Nº 027/2021 DO VEREADOR FABIO que seja construído junto ao posto 

de saúde dormitórios para uso de médicos, enfermeiros e motoristas de ambulância que 

ficam de plantão durante a noite. INDICAÇÃO Nº 028/2021 DO VEREADOR FABIO 

que seja estudada a possibilidade do Executivo recolher e entregar as atividades escolares 

das aulas remotas para os alunos da rede municipal, caso não seja possível para todos, que 

seja priorizado as pessoas que não tem condições de irem até a escola para retirarem as 

atividades, desse modo também evitaria a aglomeração nas escolas nesses dias. 

INDICAÇÃO Nº 029/2021 DOS VEREADORES MATEUS E JAIRE VARLEI que 

seja estudada a possibilidade de ser concedido aumento no vale alimentação dos 

funcionários públicos, haja vista que houve a retirada do Projeto que concedia revisão geral 

a remuneração dos servidores. INDICAÇÃO Nº 030/2021 DO VEREADOR RODRIGO 

que seja estudada a possibilidade de construir uma cobertura de policarbonato para a 

academia em frente ao posto dos fundos, bem como que seja contratado uma professora 

para realizar as aulas com os idosos, visto que a maioria já realizou a vacina e logo poderão 

participar dessas atividades. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 038/2021 DO 

VEREADOR JAIRE VARLEI que seja providenciado patrolamento e encascalhamento 

da estrada que vai até a casa do Joãozinho, Júnior do Adroaldo, entrando perto da casa do 

Emerson Lombardi indo até o Leosé. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 039/2021 DO 

VEREADOR MARCIRIO que seja providenciado cascalhamento da estrada na chegada 

da residência do Senhor Luis Abreu, perto do Paulo Fagundes, na localidade de Morrinhos. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 040/2021 DO VEREADOR MARCIRIO que seja 
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providenciado encascalhamento na estrada da Varzinha, perto da residência do Senhor 

Beto. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 041/2021 DO VEREADOR LEANDRO que 

seja providenciado patrolamento da estrada Mato da Justa indo até a Estrada da produção. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 014/2021 DO VEREADOR MARCOS que informe 

se está sendo recebido valores para merenda escolar, se sim qual o planejamento para 

distribuição da mesma, visto que estamos em modo de ensino remoto com distribuição de 

aulas e trabalhos aos alunos da rede escolar. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 015/2021 

DOS VEREADORES MATEUS, JAIRE VARLEI, LEANDRO E MARCIRIO que 

seja enviado a esta Casa Legislativa relatórios dos gastos com diesel no exercício de 2020, 

separando por consumo de cada máquina e ônibus, bem como planilhas de abastecimentos 

na bomba do tanque da prefeitura e diários de bordo destes. Justificativa: O pedido se 

mostra importante uma vez que é possível identificar- através do Portal da Transparência 

do município um acréscimo considerável no ano de 2020 (R$384mil) em relação ao 

exercício anterior 2019 (R$275mil), sendo que em 2020 não houve a realização de 

transportes escolares, foram reduzidas as atividades de viagens do Micro e Vans da Saúde, 

redução de carga horária de trabalho, tudo em decorrência da Pandemia. MOÇÃO DE 

REPÚDIO Nº 001/2021 DOS VEREADORES MATEUS E LEANDRO propõem que 

Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE REPÚDIO ao anunciado processo 

de PRIVATIZAÇÃO da Companhia Estadual de Saneamento – CORSAN. Em primeiro 

lugar, é necessário lembrar que o Sr. Governador, para eleger-se, comprometeu-se a não 

privatizar a CORSAN e agora, com pretensões eleitorais nacionais, busca cacifar-se com o 

mercado financeiro entregando os bens de nosso estado. No Rio Grande, não se rompe a 

palavra empenhada. Muito menos em benefício próprio. A CORSAN é uma empresa 

eficiente e lucrativa. Só nos últimos 4 anos, deixou mais de 1,2 bilhões de lucro nos cofres 

do Estado. E a CORSAN tem experiência, capacidade e corpo técnico e funcional 

preparado para cumprir e atingir todas as metas do saneamento básico no Brasil. Só falta 

vontade política do governo do Estado.  Causa estranheza também, o momento que o 

Governador Eduardo Leite toma tal iniciativa. Justamente no pior momento da pandemia 

de coronavirus no RS e também no Brasil. Momento em que a população busca proteção e 

se preocupa em sobreviver. Privatizar uma empresa que manteve os serviços de 

abastecimento de água, essencial para higienização e combate à contaminação, em 317 

municípios gaúchos, é uma das mais fortes demonstrações de descaso com o papel do 

Estado, em prestar bons serviços públicos. Os principais prejudicados com a 

PRIVATIZAÇÃO DA CORSAN serão os pequenos municípios e as populações mais 

pobres, onde os investimentos públicos tratam e resolvem os problemas, já que por natureza 

não são rentáveis e uma empresa privada, naturalmente, privilegiará áreas e setores que lhe 

gerem lucros. Os Edis desta Casa Legislativa entendem que a PRIVATIZAÇÃO DA 

CORSAN – Patrimônio do Povo Gaúcho, bem como qualquer medida que contribua para 

dar andamento a este processo, deva ser imediatamente abortada, sob pena de cometermos 

um erro irreparável à população do estado do Rio Grande do Sul. PROJETO DE LEI  Nº 

013/21 Regulamenta, no âmbito do Poder Executivo, a Lei Federal n° 12.846, de 1° de 

agosto de 2013, a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática 

de atos contra a administração pública. PROJETO DE LEI Nº 014/21 Altera a Lei 

municipal n° 101/2013 que reestrutura o regime próprio de previdência social dos 

servidores públicos efetivos do município de Barão do Triunfo, de que trata o art. 40 da 

Constituição da República, 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. "Presidente queria 

rapidinho agradecer o prefeito e o técnico contábil, o Seixas, que estiveram aqui na terça-
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feira fazendo uma explanação sobre o primeiro trimestre do ano e ficamos muito contentes 

relativo ao encerramento de 2020 também, que foi um encerramento muito bom e tivemos 

uma explanação muito boa sobre o FAPS também que eu fiz uma indicação na outra 

semana e já quase ficou respondido, mas muito obrigado pela atenção deles. Sobre a 

questão da iluminação bem falado aqui pelos colegas que é uma briga muito forte da 

administração, inclusive a empresa já foi notificada que está deixando muito a desejar 

sendo chamada e não vindo e mas no decorrer do processo talvez haja uma interrupção 

da licitação e seja feito alguma coisa nova para conseguir ter atendimento que a gente 

espera. Reforçando também presidente, muito importante o drive thru na quarta-feira, a 

continuação da vacinação de 65 anos que nessa semana que passou as quantidades de 

vacinas não foi suficiente, tinha bastante pessoas, e tomara que consiga a cada vez mais 

continuar sendo vacinada o pessoal e que consiga chegar nos 50 que aí eu me enquadro 

né. Sobre a Corsan declaro meu total apoio à moção sabendo que muitas vezes isso já tá 

definido pelo governo mesmo nós não concordando, o Gabriel me passou mensagem de 

tarde mas eu não pude assinar com vocês mas reitero aqui meu apoio que defendo a 

instituição, defendo o trabalhador que é ele, que abraçou nosso município aqui dedicado, 

mesmo sabendo o maior temor ainda é daqui a pouco uma empresa que a Corsan seja 

privatizada e como somos um município do interior, difícil acesso, pouca população, talvez 

a gente tenhamos um atendimento precário ou pior do que a gente tem hoje. Eu também 

não posso deixar de parabenizar o novo empreendedor aqui na farmácia Associadas ali, 

tomara que tenha muito sucesso no comércio que consiga desenvolver a atividades da 

melhor forma possível e também para encerrar presidente desejar uma Feliz Páscoa a 

todos os colegas, todas as pessoas que nos escutam, que nos assistem e a toda a 

comunidade baronense que a Páscoa é uma data muito muito importante que daqui em 

diante num ano de pandemia a gente consiga, com o renascimento, a gente consiga com a 

ressurreição, a gente consiga ter coragem e esperança de dias melhores." Usou a palavra 

o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores 

e as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente quero desejar uma Feliz Páscoa, a 

Páscoa foi ontem o dia da comemoração mas o sentido da páscoa a gente tem que ser a 

cada dia tá revivendo a ressurreição, recomeço, seguir em frente, cada dia uma batalha a 

gente tá tendo que tá se sacrificando a cada dia ainda mais nesse momento tão difícil a 

gente vê, graças a Deus, no município a situação do covid está meio... não tá a ponto de 

não poder ficar tranquilo mas em vista de outros municípios a gente fica bem preocupado... 

bem... mais seguro do que a gente tá vendo outros municípios né. Quero parabenizar como 

os colegas falaram um novo, a nova empresa da cidade aqui, como disse esses dias a gente 

fica muito feliz quando vê um comércio pois é um emprego a mais se criando no município 

e a empresa é uma das coisas mais importantes que a gente tem que estar vivenciando 

hoje, a gente sabe que o nosso município é rural mas a gente vê tanta dificuldade na 

agricultura que se vive a cada dia e vê tanta gente desistindo da agricultura e às vezes a 

gente fica até pensando qual o futuro e uma empresa a mais, um emprego mais é o futuro, 

é trazer progresso para a nossa cidade, parabenizar e desejar boa sorte para esse 

empreendedor. Hoje fui fazer um serviço na APAE e fiquei muito feliz por ver a cobertura 

que foi feito na piscina, foi feito uma cobertura, foi feito uma pavimentação, foi feito uma 

reforma num galpãozinho ali atrás, fico feliz, sempre tive muito apreço e carinho pela 

APAE, deixo aqui os parabéns a todos os envolvidos nestas atividades. Também para 

finalizar, na sessão especial da semana passada não pude participar pois eu tinha marcado 

uma audiência, uma reunião online de serviço e não pude reprogramar mas uma pessoa 

que acompanhou pelas redes sociais me deixou a dúvida que na semana que vem eu vou 

trazer, a gente vê muitos comentários sobre recurso extras do covid o recurso que a ajuda 
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Federal, a gente vê o nosso estado que era um estado quebrado, hoje está pagando as 

contas, o salário em dia, tá reduzindo impostos, quem é do governo diz que é devido as 

reformas, quem é contra o governo diz que a devido a ajuda Federal, só que essa mesma 

ajuda Federal veio para os municípios, na semana que vem vou estar entrando um pedido 

para que o Executivo nos esclareça quanto veio e no que foi gasto os recursos extras que 

vieram do auxílio federal do governo, do auxílio federal para os estados e municípios." 

Usou a palavra o VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder do PDT, saudou a Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "O pedido que eu fiz, já 

falei ali, tô falando de novo, é da estrada lá do João, então deixo o pedido para vocês aí e 

vê se vai dar, tomara Deus que dê certo, acho que vai dar sim, vamos tentar fazer isso aí 

para melhorar lá, como tu falou aí Angulista, tu também vai ajudar naquilo ali para dar 

uma força para ver se fazem aquilo ali."  Usou a palavra o VEREADOR LEANDRO, 

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

presentes. "Queria dar uma feliz pascoa que foi ontem, para o povo baronense aí. Eu 

queria falar sobre que o Mateus conversou antes, sobre o óleo diesel que em 2019 foi o 

valor de 275 mil e 2020 foi 384.000 uma diferença aí de 109 mil então a gente, que nem o 

pessoal cobra a gente e a gente tá aí para correr atrás, às vezes não é nada contra o 

governo, a administração aí e sim fazer nosso papel que é ser o olho do povo para ver o 

que tá errado né e aí também hoje tive divisa de município ali de Barão do Triunfo e Cerro 

Grande ali e me chamou atenção ali que hoje eu vi um trator com uma plaina ali fazendo 

um serviço espalhando cascalho ali e aqui em Barão do Triunfo a gente vê dizer que tem 

dinheiro em caixa, que tá tudo bom e de repente nossas estradas estão abandonadas,  então 

eu peço daqui a pouco que o prefeito tomar uma decisão aí de botar um trator com uma 

plaina, alguma coisa, tentar fazer alguma coisa diferente, não ficar só arrumando 

desculpa e defendendo porque que nem eu comentei ali, sábado eu fui dar uma caminhada 

ali no Mato da Justa ali e fiquei bem apavorado ali aí tem bastante valo ali, merece 

cascalho até saindo lá a produção e aí hoje um rapaz me procurou, o Rodrigo, trabalha 

ali no Francheschi ali, no Renato, e ele até comentou que ele caiu de bicicleta ali então aí 

eu fico pensando é coisinha que daqui a pouco é perto para a prefeitura vê alguma coisa 

para tomar uma atitude porque não adianta ficar só arrumando desculpa que a máquina 

está estragada, que os funcionário estão de covid mas daqui a pouco bota um ou dois, o 

que tem, trabalhar com que tem e não ficar arrumando desculpa, tipo que nem essa 

máquina lá da associação da invernada que tá ali parada no pátio já vai para 2 meses 

essas aí tá bem em condições eu acho que ela podia tá fazendo serviço para o povo aí, 

então é isso aí a gente não tá contra e sim querer deixar o povo satisfeito com o serviço 

da Prefeitura, então se todo mundo trabalha junto ficar defendendo a Prefeitura o povo 

fica na mão então tem que ter alguém para ser os olhos do povo." Neste espaço, usou a 

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

abertura da Sessão. “Agradeço os senhores vereadores por terem participado da reunião 

extraordinária, agradeço ao secretário de educação Claiton por ter vindo aqui nessa casa 

dar esclarecimento sobre o projeto que tinha que ser votado no dia 30 de março; também 

ao prefeito e o Seixas pela sessão especial do último trimestre de 2020, de aprovação das 

contas do prefeito. Quanto a farmácias Associadas hoje aberta, estive também lá como os 

colegas já falaram, dei as boas-vindas ao Anderson e ao Adri Batoquia que são os dois 

empresários que colocaram ali né e disse para eles que a casa tá a disposição se 

precisarem de algo, nosso município ele recebe as pessoas que vem de fora, é mais um 

comércio para dar lucro ao nosso município e como disse eles, não viemos tirar o lugar 

de ninguém e como nós já somos pouco experiente ninguém copia ninguém, o que é nosso 

é nosso e não adianta porque o sol nasceu para todos, então digo, disse a eles que né... 
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sucesso e boas-vindas ao nosso município porque quanto mais comércios melhor para o 

nosso povo e a nossas farmácias é umas... a gente nunca sabe quando vai precisar se é de 

dia ou se é de noite mas aquela que nos abrir a porta quando a necessidade chega estamos 

entrando, então só tenho a agradecer. Também sobre a Moção de agradecimento ao 

senhor Aurílio queria dizer para os vereadores que pediram para colocar o nome, será 

colocado, no momento de entrega será posto o nome de todos os vereadores desta casa. 

Também a gente fala tanto em saúde, em covid, essa semana a gente perdeu uma pessoa 

muito conhecida, Senhor Alonso, de Passo Grande, acho que é Passo Grande, Lagoinha? 

Serra do Herval. Então essa casa vai enviar um ofício de pesar à família, quem quiser 

depois participar sabendo que o seu Alonso era um líder naquela comunidade e muito 

partidário, PMDB doente, MDB doente, mais uma pessoa legal que tinha uma boa 

convivência com a comunidade." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a 

presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia doze de abril de 

2021. 

 

 

Sala de Sessões, 05 de abril de 2021. 
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