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Aos doze 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 nona 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 08/21, previamente recebida 

pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após passou à leitura das correspondências 

RECEBIDAS DA PREFEITURA: Não houve. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. 

EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 011/21 encaminhando proposições aprovadas em 05 de abril 

de 2021; Of. LEG. n° 023/21 informando aprovação do Projeto de Lei n° 013/2021; Of. LEG. n° 024/21 

informando aprovação do Projeto de Lei n° 014/2021. 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 ALVICIO, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e 

as pessoas que se faziam presentes. "Quero trazer aqui né nessa casa um pedido que eu fiz, um projeto 

aí essa semana aí pedindo que vai para votação e conto com o apoio dos colegas vereadores, que é a 

situação que o povo muito comentavam assim no ano passado que foi um ano de bastante dificuldade 

com nossos agricultores de Barão do Triunfo, do interior a fora aí, a respeito do calcário e aí eu sempre 

falei para eles que se a gente chegasse lá a gente ia tentar ver uma maneira com a prefeitura e com 

prefeito, com a administração que passasse para que possa facilitar ao nosso agricultor, que possa 

ajudar aí com o frete ou com alguma maneira aí que a nossa administração tome uma providência a 

respeito aí e ajudar o nosso produtor porque o nosso município vive da agricultura, então se a 

prefeitura puder ajudar de uma maneira no frete ou que não possa ajudar com tudo mas que possa dar 

um apoio para o nosso agricultor, eu acho que é uma coisa de muita importância para o nosso 

município, que nós soubemos que todo o plantador que planta fumo para colher uma boa qualidade do 

seu fumo ele tem que botar calcário e nós sabemos também que sai mais caro muitas vezes o frete do 

que o próprio calcário e se tiver uma maneira, que eu creio que tem que a gente já conversou até com 

prefeito a respeito dessa situação, se a prefeitura ajudar o nosso agricultor ele vai correr melhor 

qualidade do seu fumo, vai economizar nesse negócio do frete que é muito caro o frete do calcário, o 

calcário é barato mas com o frete se para caro e a gente sabe que as nossas terras aí do Barão do 

Triunfo são umas terras que necessita muito de calcário, não é só a produção do fumo que necessita de 

calcário quase toda a produção que sai do nosso município, todas as lavouras que é botado o calcário 

colhe outra qualidade no seu produto isso aí é uma coisa que eu quero ver acontecer, a administração 

trabalhando em cima disso aí, ajudando nosso povo que é tão carente e nós vivemos agricultura, a 

agricultura é o sustento do nosso município, de 95% para cima que sustenta o nosso município é 

agricultura e se a gente não apoiar nosso agricultor o que que nós vamos apoiar, temos que apoiar 

toda a população mas nosso agricultor nós temos que olhar com os olhos diferentes para eles; eu sou 

agricultor, nasci e me criei na agricultura e tô na agricultura e a gente sabe a trabalheira, as 

dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia para não deixar faltar o pão de cada dia, para gente 

conseguir dar um passo para frente, é com muita dificuldade e se a prefeitura ajudar o povo nessa 

situação aí que é uma coisa que não é política é uma coisa que vai beneficiar o nosso povo, eu vejo isso 

aí uma grande, um grande, de muito grande importância para o nosso produtor aí do nosso município, 

se a Prefeitura conseguir ajudar de uma maneira aí que vai facilitar, vai sair mais barato; muita das 
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vezes a pessoa precisa de 5.000 kg de calcário e não pode comprar porque tem que pagar o frete e sai 

mais caro que o calcário e não é só uma vez, para a terra, curar a terra, tem botar às vezes 3 anos a 

fio para poder a terra produzir um produto melhor, eu sei disso que eu já tive lavoura ruim e dava só 

fumo R quase e tratei a lavoura e qualidade do fumo era outra depois então peço que os vereadores 

apoiem o meu projeto aí, eu tô aí para apoiar o projeto de qualquer dos nossos Vereadores aí que for 

bom para o nosso município, for bom para o povo, tô junto porque a gente está aqui para beneficiar o 

povo, não é para nós se beneficiar, nós temos aqui para trabalhar para o nosso município e então quero 

deixar adiantado isso aí e conte comigo naquilo que for necessário também para o nosso povo aí do 

Barão do Triunfo e também gostaria de agradecer a administração por aqui dentro do nosso município 

estava bastante ruim as ruas aí, a gente conversou com o prefeito esses dias, conversamos com o 

secretário, graças a Deus eu vi aí uma grande melhora dentro do município e de pouco a pouco, se 

Deus quiser, vamos melhorar nossas estradas também que tem umas partes que tá bastante complicado 

mas se Deus quiser vai melhorar." Usou a tribuna o VEREADOR FABIO, saudou a Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Queria agradecer o nosso secretário da 

saúde, o Danio, que veio a pouco tempo aí na nossa Câmara para explicar a necessidade da contratação 

de mais uma enfermeira aí para atuar no setor do covid ali, no atendimento, então queria deixar meu 

agradecimento a ele. Queria deixar um pedido também para nossa administração para estudar a 

possibilidade do retorno do horário normal da prefeitura que tem muitas pessoas me pedindo que às 

vezes vêm no horário da tarde e não tem, não tem acesso à prefeitura, que a prefeitura já está fechada 

então queria deixar esse pedido aí a possibilidade da prefeitura voltar ao horário normal. Queria deixar 

também uma nota de pesar aí, deixar os colegas que quiserem assassinar também junto, que tivemos 

três falecimento durante a semana no nosso município aí, deixar os meus pêsames aí a todos os 

familiares aí, a família do Vilson Semensatto, do Vilson Salatti e do Adão Lopes aí, então queria deixar 

meus sinceros sentimentos aí a todos familiares. A questão que o meu colega Alvicio falou aí agora, da 

questão do calcário, é muito bom isso aí Alvicio, eu também apoio muito aí essa questão aí que o colega 

falou e já faz dias aí desde que eu me elegi Vereador também eu já andei falando até com questão de 

Deputado sobre essa sua ideia aí e tem muito a trazer positividade para o nosso município; essa questão 

do calcário aí o quê no nosso Barão do Triunfo é uma... é um sonho para nossos agricultores, na cidade 

da Mariana Pimentel já é uma realidade lá, eu até estive em contato com a própria prefeitura lá e eles 

me falaram que estão atualizando esse projeto lá e daí eu já não trouxe também a questão desse projeto 

para cá porque tô esperando eles fazer um novo lá para simplesmente poder copiar da nossa cidade 

vizinha aí trazer para cá, estive falando também com o deputado lá, com o Edson Brum e ele até me 

informou que tem uma verba federal que vem especificamente para isso aí, para esse auxílio aí na busca 

do calcário, não sei dizer corretamente como é que é essa questão aí mas se eu não me engano em 

Mariana Pimentel funciona assim: acho que é 15000kg por talão do produtor, se o talão está em dia na 

secretaria, uma coisa assim, a pessoa tem direito a requerer o frete de 15 toneladas de calcário, o 

agricultor paga a mercadoria, a prefeitura vai lá e disponibiliza o frete e entrega sem custo para o 

agricultor, então te apoio Alvicio nessa sua ideia e também aí precisar de apoio te agradeço também e 

estou junto contigo nessa situação se precisar. Uma questão que eu queria ver até com a nossa 

prefeitura aí para dar uma analisada que saiu uma coisa do Estado também, eu já vi comentários que 

estava para vim no município, agora já vi dizer que não estava e já vi agora dizer que tá novamente 

que até já saiu até no edital que é uma coisa que faz muita falta para nossa cidade que é a questão de 

um CRVA, a gente precisa urgentemente de um CRVA no nosso município para poder transferir os 

nossos veículos, para não precisar ir nas cidades vizinhas sendo que a gente tem muitos veículos no 

Barão do Triunfo que não estão emplacados no Barão, às vezes deixam de emplacar por causa... por 

falta de ter um CRVA na cidade para não precisar se deslocar à cidade vizinha, então deixo o meu 

pedido aí para a administração aí poder analisar isso aí e ver como é que tá essa questão se de repente 

a prefeitura ou até a própria Câmara puder auxiliar esse profissional aí para trazer essa empresa para 

nossa cidade aí, isso aí seria muito bom." Usou a tribuna o VEREADOR LEANDRO, saudou a 
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Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Eu depois botei uns 

projetos de providência aí sobre o que os caminhoneiros me procuraram essa semana, até eu e o Jairo 

aí, o Jairo, o Lagarto, botemos junto, estão pedindo como, até gravaram bastante que a estrada da 

Mariana está muito boa e está boa mesmo e eles pediram para se não tinha como a prefeitura, pediram 

para mim falar, se não tinha como dar uma patrolada na estrada que vai para o Faxinal e pela Brandão 

e fazer um encascalhamento ali, fazer um trabalho bom ali porque agora tá na reta do fumo aí e eles aí 

pediram porque senão daqui a pouco começa ficar chuvoso e aí vai ficar complicado e aí queria dizer 

que é bastante importante porque a renda maior do nosso município é o fumo, agricultores aí, então 

eles merecem uma atenção aí também e também venho brigando aí também bastante pelas entrada aí 

né, que nem eu sempre digo, ali passando ali a Amalia ali, do Aires ali, pega a esquerda e sai lá na 

Francisca, ali também tá bem ruim ali, se teria como ali fazer um patrolamento ali e encascalhamento 

bom ali porque até o seu Ilton ali, que puxa, Mioli ali, puxa casca ali, falou que ele tem que fazer a 

volta lá pela Certaja né ou aqui pelo Barão, então é isso aí a gente... o que tá bom a gente tem gravar 

que nem ali no caso Mariana ali, que vai para Mariana tá muito boa a estrada só se a prefeitura puder 

dá uma atenção melhor ali pelo Faxinal, ali pela Brandão, os caminhoneiros agradecem aí porque eles 

estão passando bastante trabalho ali também e queria também aqui dizer para o colega Alvicio aí que 

este pedido dele é bastante importante que eu também já plantei fumo uns 10 anos aí e sei a importância 

que é o calcário na lavoura, então o pessoal também merece um apoio da agricultura porque tem 

bastante coisa boa na prefeitura mas de repente esse calcário aí seria um grande incentivo para 

agricultor porque ele vem sofrendo aí bastante, umas duas safra ruim aí sobre o preço do fumo então 

acho que dá um apoio para eles também seria muito importante para nós e para os agricultores." Em 

COMUNICAÇÕES, 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. "Como de costume de presidente eu queria só fazer uma pequena 

explanação sobre as minhas indicações pelo motivo da gente não tá aqui na Tribuna pela bandeira 

preta que enfrentamos por causa da pandemia, coloco hoje Presidente uma indicação no sentido de... 

já vem, já trabalhei nisso na outra época da outra vez, a campanha de conhecimento e conscientização 

da seleção do lixo no nosso município, digo ali na indicação depois quando passar no momento uma 

ação conjunta entre a secretaria de educação, saúde e assistência social, meio ambiente, visto que visto 

que a gente tem muita dificuldade de entender a questão do lixo né e muitas vezes não se dá bola para 

isso porque o caminhão do lixo passa recolhe a gente não dá muita bola como fazer e a gente sabe o 

da questão de separação, lixo seco, plástico, ferro, metal, vidro e muitas vezes não se faz isso, também 

do químico né que é muito complicado; eu fiz um apanhado de informações sobre o lixo, só para gente 

ter uma noção assim, a nível mundial hoje é produzido 1,2 kg de lixo por dia por pessoa, a nível mundial 

não que a cada dia tu produza 1 quilo e duzentos mas a nível mundial, onde acarreta vários problemas 

mas que a gente sabe nas cidades grande entope a boca de lobo já dá uma enchente, nós aqui graças a 

Deus ainda somos uma cidade pequena mas com o tempo a gente vai crescendo, vai acumulando lixo, 

vai acumulando as bocas-de-lobo e alguém já sofre com isso, o problema do entupimento, hoje no 

mundo o Brasil é o quarto produtor de lixo então a gente tem um problema sério que se a gente não 

cuidar do começo a gente vai ter problema logo ali. Queria também deixar meus parabéns aqui ao seu 

Miguelzinho, meu vizinho lá, pelo trabalho que ele realiza, digo isso seguidamente, todo mundo por 

aqui vê ele passando pela cidade, recolhendo lixo, geralmente o lixo mais interessante a ele porque ele 

recicla mas quanta coisa ele tira do meio ambiente deixando... não precisando o caminhão do lixo estar 

carregando aquilo tudo, muitas coisas o caminhão do lixo não levaria  e ele recolhe, então eu deixo 

aqui meus parabéns a ele e também os parabéns à administração e já uma chamada de atenção aqui 

porque foi feito um monte de lixeira em finalzinho de 2020 que a gente tem conhecimento e a gente viu 

poucas espalhadas pela cidade e pelo interior e eu sei que tem muitos pontos que precisa, fiz um 

apanhado em 2020 naquele período que estive na prefeitura, de vários lugares que precisam de lixeira 

e isso teria que ser dado uma atenção especial, eu sei que é complicado tem muita coisa para resolver, 
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eu sei disso, eu converso com o prefeito mas a gente tem que se ater de tudo um pouco, não dá para a 

gente fazer uma coisa só e deixar as outras a bangu, então a gente tem que fazer um pouquinho de tudo 

e tentar abraçar na maior parte das coisas. Queria também fazer, queria não, faço uma indicação... 

aqui uma pequena planilhazinha que depois no momento da indicação Dalvana, se puder botar, o tempo 

que leva cada coisa para sumir do meio ambiente, então é complicado, uma coisa que a gente vê toda 

hora atirado pelo chão, lata de alumínio, leva 200 anos para sumir, se você andar no meio da rua, da 

estrada no interior, você pode ver na lateral várias latas atiradas fora, 200 anos para sumir, parece 

que não tem explicação. Faço uma indicação também Presidente no sentido de que seja tentado, na 

medida do possível é claro, que eu sei da dificuldade de pessoal inclusive que temos hoje e da 

complexidade do plano diretor municipal, que é muito importante para o município, para todos os 

municípios apesar de eu saber que não é obrigatório termos no município abaixo de 20.000 habitantes 

mas é uma coisa que pode mudar na melhoria das calçadas, melhoria do alinhamento das ruas, a 

própria melhoria de direcionar o próprio esgoto da cidade, alguma coisa para a cidade crescer de 

acordo, para não crescer desalinhada como a gente vê em vários lugares e como a gente vê até na 

nossa cidade em alguns lugares da cidade aí." Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou a 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Deixar meus pesares às 

três famílias enlutadas no nosso município aí, a Solange e a sua família que perdeu um irmão bem como 

a família do seu Vilson Sallati e agora do dono da Mobilar, do seu Edgar, do seu Adão, meus 

sentimentos a todos. Só fazer um breve comentário a respeito das indicações de alguns colegas que 

falaram antes de mim, como o colega Alvicio falou, é muito importante a questão do calcário Alvicio, 

nem só para o fumo mas também para toda cultura que for aplicada, que foi feita né, milho dá uma 

diferença louca ou feijão, acho que é muito importante isso o município começar com calcário, quando 

vê mais para frente até... sonhar até com trazer uma cama de aviário, trazer uma carga de esterco que 

também valoriza muito a terra. O colega Marcos também falou antes de mim, a questão do lixo e me 

lembrei de comentar que a escola JJ vai começar uma campanha para arrecadar latas de alumínio, 

algumas pessoas da comunidade já tem feito bastante para arrecadar latas de alumínio para algumas 

crianças que têm doenças, aquelas AME e a arrecadam bastante dinheiro e a escola JJ vai começar 

com uma campanha pelo que eu vi ali é logo depois que acabar a bandeira preta, é importante essas 

entidades, essas empresas fazer esses projetos de coletar esse lixo, coleta de produtos, o Sicredi tem um 

projeto bem interessante de coletar óleo saturado, óleo de gordura já usada, é bem importante, acho 

que a gente tem como poder público agregar, apoiar essas iniciativas. Também quero fazer um breve 

relato sobre as minhas indicações que eu estou fazendo hoje, apresentando com alguns colegas, na 

semana passada olhando no site da Prefeitura de São Jerônimo um processo seletivo que teve lá me 

chamou muita atenção que um dos fatores que agrega pontos na seletiva em São Jerônimo para 

contratar um... fazer um contrato, uma coisa assim, é o fato da pessoa morar na cidade, até depois eu 

vou apresentar um print que eu tirei da imagem, se a pessoa mora na cidade de São Jerônimo ela ganha 

até 80 pontos, se não mora ganha 10 e acho muito importante de tentar dar uma chance para o pessoal 

daqui que nem esses dias foi falado a questão do contador, tinha pessoas daqui que participaram e por 

pontos acabaram ficando atrás de outras pessoas, mas tinha profissionais daqui que poderiam estar 

sendo contratado, estar sendo valorizados, a gente pode até achar  estranho que vá a prefeitura aceitar 

isso aí mas como eu tenho ali na imagem, São Jerônimo faz e é a cidade nossa comarca, acho que existe 

a possibilidade, então a gente deixa, apresenta aí esse pedido que o Executivo faça esse estudo para 

dar uma chance para o pessoal daqui por causa que sempre se pede experiência e é difícil conseguir 

experiência quem não tenha, quem é recém-formado. Também faço um pedido para no site da prefeitura 

seja atualizado, colocadas as portarias, decretos que foram feitos nesse ano, que não constam e alguns 

foram tirados na virada do ano, peço que seja atualizado bem como também tem uma foto depois para 

apresentar, que seja atualizada a foto, a foto que tá na frente é a foto da igreja e foi antes da pintura e 

ano passado foi feito... ano passado, retrasado, foi feito um trabalho bem bonito, a Solange, a Laureni 

participaram desse trabalho e foi feito uma pintura na igreja, está bonita nossa igreja, então que seja 
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trocada a foto e botada uma foto atual, uma foto bonita que aquela tá bem, bem a desejar e por último 

também apresento uma indicação para que seja feita, estudada uma forma de que se a negativa de 

débitos municipais seja obtida junto ao site da prefeitura porque muita gente precisa de uma certidão 

negativa e às vezes não mora no município mas tem um imóvel aqui e precisa da certidão negativa tem 

que vir até aqui ou então os da agricultura familiar que levam para Canoas, pegam e vão ter que entrar 

no...vão ter que ir lá na prefeitura pagar uma taxa de 20 pila para tirar a guia ,sendo que normalmente 

tudo que é lugar essas guias são de graça e pela internet, então que a prefeitura estude uma  forma de 

mudar o sistema para que essa  guia seja gratuita e seja pega pela internet. Só um último adendo aí, 

lembrar que agora quarta-feira vai ser a nova rodada de vacinação do covid, dessa vez dos 64 anos 

para fora, seguindo sempre o padrão de ser no Paroquial em drive-thru e lembrando que tem que ser 

no carro, pode vir de moto, pode vir de carona, mas tem que ser... não pode vim de a pé, para evitar 

aglomeração. Usou a tribuna o VEREADOR RODRIGO, saudou a Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente também com tristeza aí, semana 

passada não comentei aqui que foi a perda de um partidário nosso aí, o senhor Alonso lá da Serra, 

aonde era um grande amigo, essa semana também tivemos essas três perdas que já foram ditas aqui, 

quero externar meus votos de pesares a todos familiares do Vilson Sallati nosso vizinho aí, o irmão da 

Solange o Vilson e o seu Adão Lori, Adão da Mobilar como a gente chamava ele, companheiro, estive 

quatro anos de patrão do CTG o qual em todas cavalgadas ele estava com nós contando causo, 

brincando, com a idade que ele tinha era o primeiro a estar com o cavalo ensilhado pronto para sair, 

um dia até congelou a mão dele que era uma geada muito grande, segurando a bandeira e ele não 

queria entregar a bandeira para outro de jeito nenhum aí foi que os guris convenceram ele a pegar a 

bandeira porque ele não conseguia nem abrir a mão, de tanto que ele gostava do tradicionalismo não 

queria entregar para outro a bandeira, então era uma pessoa que se dedicava muito ao nosso CTG, 

ajudava muito nosso CTG através do Edgar filho dele também, então deixar meus votos de pesares aí 

a todos os familiares do seu Adão. Também o contrário que muitos falam que às vezes eu não cobro da 

administração, eu cobro muito, quero falar novamente do calçamento, a empresa parece que vai 

retornar só quarta-feira, eu sinceramente não sei o que que essa empresa tem parece que só trabalha 

em quarta, decerto é o dia do sofá da empresa, sei lá eu, é um troço inadmissível, agora parece que não 

tem areia só vai ter quarta-feira e a população cobra da gente com razão porque querendo ou não já 

fazem dois anos e o calçamento a gente só vê as pedra empilhada, pode ser que... quero acreditar que 

vá sair agora, sei que a culpa agora não é da administração, a administração vem cobrando, ligando 

direto, eu tô sempre lá xaropeando sobre essa questão do calçamento mas vou continuar xaropeando 

até ver aquele calçamento concluído, é uma coisa que a gente sempre bateu muito e outras 

administrações foi muito pouco feito o calçamento em nosso município, dentro do centro da cidade, 

então é uma coisa que eu vou cobrar sempre. Também quero desejar aqui muita saúde, muita paz ao 

Marcírio, fez aniversário semana passada, acho que ele perdeu meu número de telefone porque não me 

ligou, não sei, acho que esqueceu do churrasquinho mas desejar muita saúde Marcírio, que tu tenha 

êxito em teus objetivos e que continue lutando pelo nosso município." A PRESIDENTE LAURENI 

usou a palavra. "Eu não deixaria de dar meus sinceros pêsames às famílias, meus sentimentos, famílias 

enlutadas da nossa cidade como já foi dito aqui, o Vilson Semensatto, irmão da nossa tesoureira da 

Câmara, pessoa daqui, todos familiares daqui, seu Vilson Sallati e o seu Adão, as famílias enlutadas 

nossos sinceros sentimentos e vai ofício de pesares conforme o vereador já pediu. Também como a 

gente ainda continua em bandeira preta né, gostaria de dizer que ainda estamos nos protegendo aqui, 

vereadores no plenário temos que continuar no nosso trabalho seguindo essas orientações então por 

esse motivo ainda as redes sociais estão transmitindo mas que seja bem esclarecido pelo motivo que 

vereadores cada um ainda não ocupa sua cadeira. Também gostaria de dizer que essa semana eu estive 

na assistência social fazendo uma visita para ver como é que estava os trabalhos, que eu trabalhei 

muito na assistência social e eu tenho paixão por estar lá, até fui recepcionada pela assistente social 

nova que eu não a conhecia ainda, a Fabiane, olha quero dizer para vocês, achei assim muito receptiva, 
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levei, até tinha uma pessoa que gostaria muito de falar com ela e sei como as gurias são atarefadas, 

com hora marcada muitas vezes, tanto ela como a Claudete, psicóloga do CRAS, mas ela foi tão assim, 

ela... a pessoa já vai lá porque tá carente né gente, a gente sabe disso, a pessoa  tá com sérios 

problemas, ela tem um achego, ela buscou a pessoa, levou para dentro né, atendeu a pessoa e marcou 

hora para próxima semana, então eu acho que é tudo de bom que a gente precisa, que a primeira 

impressão é a que fica e é uma pessoa bem simples, uma pessoa que veio acho que para somar, já ouvi 

vários elogios, tomara que continue sendo essa pessoa que tanto o nosso povo precisa; também a 

contadora nova que está na prefeitura, hoje esteve aqui com o Seixas e a Secretária da Fazenda, a gente 

até com a Solange convidou elas para termos uma conversa porque a gente precisa dos fechamentos né 

de contas, cada fim de mês, cada setor tem suas contas e nada diferente com a Câmara então agradeço 

a ela, a Liliana, espero que dê bom resultado porque o município tanto necessita sabendo que o Seixas 

já é um servidor que atua diretamente no trabalho ali de contador mas que não tá dando conta, é muito 

trabalho, então a gente tem o suporte agora dela e vamos esperar o máximo dessa pessoa. Quero 

desejar Marcírio, diante de tantos assuntos mas te desejar felicidades, saúde e sucesso na tua vida com 

a tua família, que Deus te dê muitos anos e que muito possa fazer para o nosso povo, que a gente tem 

um trabalho sério pela frente e acredito muito no teu trabalho lá, parabéns Marcirio, que Deus te dê 

muitos anos de vida." 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 031/2021 DO 

VEREADOR ALVICIO que seja estudada a possibilidade de disponibilizar alguma maneira de ajuda 

no frete do calcário para os agricultores, ou se possível que a Prefeitura disponibilizasse uma caçamba 

para realizar a busca do calcário evitando assim que os agricultores tenham que pagar o valor do frete. 

INDICAÇÃO Nº 032/2021 DOS VEREADORES MATEUS, JAIRE VARLEI E LEANDRO que 

quando for realizado novos processos seletivos que seja colocado como requisito de pontuação o fato 

do candidato ser residente do município, tal como ocorre nos processos seletivos realizados pela 

Prefeitura de São Jerônimo. JUSTIFICATIVA: Com isso visa-se dar uma maior oportunidade para os 

profissionais que residem em nosso município, podendo atuarem junto ao Executivo, trazendo mais 

experiência para os mesmos e mais chances de passarem em eventuais processos seletivos. 

INDICAÇÃO Nº 033/2021 DOS VEREADORES MATEUS E JAIRE VARLEI que seja atualizado 

o site da Prefeitura e realizado a troca da foto do mesmo, sendo assim publicado todas as portarias de 

anos anteriores, bem como que seja mantido atualizado a publicação de portarias, decretos, Leis 

municipais e demais documentos. INDICAÇÃO Nº 034/2021 DOS VEREADORES MATEUS E 

JAIRE VARLEI que seja disponibilizado sistema de emissão de negativa de débito municipal pelo site 

da Prefeitura, de forma gratuita e ágil. INDICAÇÃO Nº 035/2021 DA VEREADORA LAURENI que 

seja realizado juntamente com a Emater uma feira semanal para venda de produtos da agricultura 

familiar, indica-se que seja feita com lonão no espaço ao lado da câmara em frente ao posto de saúde. 

INDICAÇÃO Nº 036/2021 DO VEREADOR MARCOS que seja elaborado na medida do possível o 

PDM (Plano Diretor Municipal). INDICAÇÃO Nº 037/2021 DO VEREADOR MARCOS que seja 

criada uma campanha para conhecimento da seleção do lixo, ação essa entre as secretarias de educação, 

saúde e assistência social, visto a dificuldade que se enfrenta nos dias de hoje com a conscientização 

das pessoas quanto a importância de uma coleta bem feita. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 042/2021 

DO VEREADOR MARCIRIO que seja providenciado patrolamento da estrada Linha Fernando Abott 

indo até a divisa do município no bar do Jorge sogro do Serginho ex secretário de obras. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 043/2021 DO VEREADOR MARCIRIO que seja providenciado 

encascalhamento da entrada da residência da Senhora Laurici e do Senhor Elton, na localidade Cerro 

dos Abreu, próximo ao bar do Alvicio. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 044/2021 DO VEREADOR 

LEANDRO que seja providenciado patrolamento da estrada da Linha Brandão e do Faxinal com 

encascalhamento das lombas. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 045/2021 DO VEREADOR 

LEANDRO que seja providenciado patrolamento da estrada da travessa da Linha Dona Amália até a 

Linha Francisca, entrando a esquerda depois da residência do Senhor Aires. PEDIDO DE 
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PROVIDÊNCIA Nº 046/2021 DA VEREADORA LAURENI que seja providenciado patrolamento e 

encascalhamento da estrada que entra em frente a Associação da Linha Brandão, passando pela 

residência de Nininho, Omero Amengual e Jauri da Silva. PROJETO DE LEI Nº 026/21 Autoriza o 

Poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente três (03) Fiscais Sanitários para atender 

necessidade de excepcional interesse público pelo prazo que especifica e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 027/21 Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente 

um (01) Fiscal Tributário para atender excepcional interesse público pelo prazo que especifica e dá 

outras providências. (Aprovado com 4 votos contrários (vereadores Mateus, Leandro Jaire Varlei e 

Alvicio) a 5 votos favoráveis (vereadores Rodrigo, Fabio, Marcirio, Marcos e como houve empate a 

Presidente Laureni votou, também a favor). PROJETO DE LEI Nº 028/21 Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a contratar emergencialmente um (01) Enfermeiro para atender excepcional interesse público 

pelo prazo que especifica e dá outras providências. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/21 – 

Prorroga a Vigência da Resolução n° 09/2020 que estabelece, no âmbito da Câmara Municipal de Barão 

do Triunfo/RS, novos procedimentos preventivos ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID19) e dá 

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

VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Eu também tenho aqui deixar meus pesares às famílias enlutadas essa semana 

aí, a Solange pela perca do irmão dela, também a família do Adão, mais conhecido por Adão da 

Pedreira, conheci muito ele, eu também já tive a oportunidade de participar das cavalgadas junto com 

ele, era um cara que gostava muito do tradicionalismo, ele e o Adão da estrada são os ponteiros sempre 

nas cavalgadas, sempre carregando as bandeiras, uns caras que foi uma perca muito grande para o 

nosso tradicionalismo, a perca do nosso amigo Adão. Também a família do seu Alonso, um grande 

parceiro de carreira também, um cara que nós se via muito nos carreiramento, um cara muito gente 

boa mesmo, muito parceiro e também agora eu quero pedir desculpa ao vereador Marcos por eu ter 

repetido o pedido dele, não foi com má intenção, é que foi um mal-entendido ali, eu repeti o pedido que 

já tinha sido aprovado por ele, então peço desculpa ao Marcos. Também quero parabenizar a prefeitura 

pelo patrolamento das estradas da Invernada, que estão patrolando, fizeram já uma boa parte e ficou 

uma parte que não foi concluída ainda mas espero que eles vão retornar e terminar de patrolar as 

estradas lá, então deixo meus agradecimentos aí, ao secretário Toninho começou agora, parece as 

coisas vão se alinhar, estão andando para o lado certo parece." Usou a palavra o VEREADOR 

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

"Colega Marcírio, tranquilo, só quis comentar para deixar claro ali, sem problema nenhum, fique à 

vontade. Também quero, já assinei os três ofícios aqui, ao Vilson Semensatto, ao Vilson Sallati, ao seu 

Adão da Mobilar, gente boa, gente da cidade, meus pêsames às famílias. Quero só reforçar também 

Presidente, como já dito, o drive thru que vai ter agora na quarta-feira dia 14, 64 anos ou mais, a gente 

vê falar no rádio aí sobre a questão da vacinação e muitas pessoas não estão vindo fazer a segunda 

dose, então vamos ajudar comentar que é muito importante fazer a segunda dose porque a sua primeira, 

não é o suficiente, todo mundo está correndo atrás, então a gente tem que ter momento de poder fazer 

temos que fazer isso aí e sempre pedindo para ajudar a combater cada vez mais essa pandemia, para 

gente poder voltar o quanto antes para nossas bancadas, para ficar tudo mais natural, para voltar os 

festejos na cidade, tudo mais e a gente precisa se livrar dessa máscara que é uma coisa que eu acredito 

que é complicada para todo mundo. Também queria comentar rápido sobre a questão das estradas que 

vi bastante movimentação nessa semana, talvez pelo tempo ter ajudado, as máquinas um pouco 

melhores também, o secretário também tá se inteirando mais do assunto, estou gostando de ver bastante 

estradas arrumadas, algumas com problemas com certeza, comentei com o prefeito hoje ainda umas 

dificuldade que temos aqui no Mato da Justa que é uma estrada bem complicada, assim como a pedida 

pelo Vereador Leandro que também tá difícil, passei ali para olhar, muito complicada, a pedida pelo 

vereador Marcirio que foi pedido dias atrás também não foi feita ainda, bom o senhor reforçar então 

isso aí, as coisas vão se ajeitando aos pouquinho, temos que ter paciência e tentar ajudar e também 
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para encerrar presidente queria agradecer a disponibilidade do secretário da saúde por ter vindo aqui 

conversar conosco sobre o pedido... o seletivo estava... pedido de pessoas aqui para a secretaria da 

saúde e também explicando várias coisas ali que ele nos falou, a respeito do que é feito, quando, quem 

faz tal coisa, sobre a questão covid, sobre a questão vacinações, agora também já abrindo a campanha 

da vacina da gripe mais conhecida como H1 N1 que parece que foi aberta hoje ou amanhã mas já é 

mais uma dica para as pessoas que querem, que se interessam por essa vacina, procurarem na medida 

que vierem à cidade para já ir se imunizando também para não criar mais problemas com outras 

situações." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou a Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Como foi falado quero parabenizar o 

vereador Marcírio pela passagem do seu aniversário, te desejo toda saúde, felicidade, prosperidade na 

sua vida, infelizmente também sou um vereador que tem que cobrar por quê não é respeitada a questão 

das respostas que vem para essa casa, a gente não quer gerar tumulto, gerar uma cobrança mais 

incisiva até por questão da pandemia a gente sabe que está tudo meio complicado, mas eu acho 

deprimente nós estar entrando em abril e ter vindo duas vezes as resposta para essa casa, tem resposta 

do ano passado atrasada então deixo aqui minha indignação novamente com essas atitudes, falta de 

consideração por parte do executivo, eu já participei como CC da prefeitura  e vi várias e várias vezes 

cobrança por parte desta casa em outras legislaturas, inclusive pessoas que hoje estão em outros 

cargos, cargos do executivo cobravam a falta de resposta e hoje estão fazendo exatamente o que era 

criticado antigamente então deixo aqui minha indignação e meu pedido que seja refeita estas respostas, 

respeitados os prazos. Também gostaria de reforçar um pedido que eu fiz verbalmente, na semana 

passada conversando com o Adilson, que está de secretário da agricultura, questão do laguinho ali, 

uma pessoa, uma criança na verdade, me fez um pedido, até me escreveu uma cartinha, até fico bem 

feliz, fiquei até de certa forma até emocionado assim de ver a atenção da criança, fez um vídeo e tudo 

e eu conversei com o Adilson e eu vejo que eles estão seguido botando água ali com trator e infelizmente 

não sei o que aconteceu, se rachou por baixo o que que foi, mas está sempre sem água, até deixo aqui 

uma sugestão que seja feita tipo uma cisterna, reforçar aqui, pegar essa água da calha do prédio de lá 

que tem as calha tudo direitinho era só canalizar para levar água da chuva até aquele laguinho, com 

certeza é uma forma de reaproveitamento de água, ficaria interessante até para exemplo. Também até 

ia botar uma indicação no sentido, mas no fim como já tinha outras indicações que estava planejando 

botar hoje, reforçar a cobrança da questão daquela retroescavadeira que estava cedida para a 

associação da Invernada, hoje dia 12 vai para três meses que está parada, uma máquina daquela dali 

eu acho um desperdício de oportunidade aquela máquina parada e muitas vezes o agricultor precisando 

de uma retroescavadeira, a gente está disposto a pagar pela hora máquina e o município não tem 

máquinas, as máquinas estão parada no pátio estragada e uma máquina daquela ali parada, ficar tanto 

tempo, agora dia 19 faz 1 mês que era para ter o técnico da empresa, vou fazer semana que vem 

cobrança se veio tal técnico e está sendo cobrada para este técnico vir, mas não pode mais aquela 

máquina ficar parada no tempo sendo que estava até um dia antes de ser buscada, estava fazendo 

serviço para a comunidade, então deixo aqui minha indignação também neste sentido." Usou a palavra 

o VEREADOR LEANDRO, Líder do PSB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Eu queria aqui dar os parabéns que o meu colega aqui Marcírio 

vereador, que tenha bastante... nessa caminhada nova da vida dele, tenha bastante saúde e que temos 

junto aí para o que for preciso aí, é um baita companheiro, sempre quando eu quis dar uma volta que 

o pessoal liga, se daqui a pouco alguém tá ocupado aí, eu ligo para ele, ele até larga o serviço dele e 

ele vem, ele vem dar uma força, então eu quero dar os parabéns para ele, um baita companheiro, larga 

o serviço dele porque que nem ele disse, ele ganhou de vereador então ele tem que dar o total apoio ao 

povo, então eu fico faceiro porque é um companheiro assim por contar com ele a hora que eu precisar 

eu ligar para ele, ele tá aí, é que nem às vezes o pessoal entendi mal sobre que nós temos correndo lá 

para essa máquina voltar para Associação lá da Invernada, o pessoal pensa que é para ele, às vezes 

dizem por causa do Marcírio não, essa máquina é para associação, o povo tá lá, tá precisando, é que 
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nem eu sempre digo, se essa máquina tiver lá não precisa a prefeitura deslocar uma máquina daqui 

para trabalhar lá, então nós estamos brigando para essa máquina voltar lá e também vamos brigar 

para as associações vim verbas para a gente tentar vim mais uma máquina, batalhar com emenda para 

vir mais uma caçamba para prefeitura porque por causa do covid tá meio parado mas com meu 

Deputado estou esperando agora sair a Casa do Mel para depois pedir alguma coisa de bastante 

importância para o nosso município, então também queria dizer que fico faceiro que o pessoal me 

manda mensagem aí pelo Facebook para mim aparecer lá na casa deles que eles querem mostrar a 

entrada que tão ruim e também dizer aqui, dar os parabéns para o secretário novo que ele tá se 

desenvolvendo bem aqui dentro do nosso município, aqui no centro também, já patrolou as estradas e 

o pessoal ficou faceiro, então não adianta também só criticar e sim dar os parabéns para ele, eu torço 

pelo melhor para o nosso município, só que quem ligar para mim, quem precisar não tem dia, não tem 

hora, estou disposto para nosso município prosperar, que seja um município para todos e não 

dependente de sigla partidária e é assim, eu vou continuar trabalhando assim até o final porque eu 

quero ser um vereador não só vim aqui na segunda que nem o povo comenta muito, que o vereador vai 

só segunda-feira lá para trabalhar, não, eu se alguém precisar alguma coisa de mim não tenho dia nem 

hora, pode me ligar sendo do meu alcance eu tô aí, então é isso aí." Neste espaço, usou a palavra a 

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

"Vamos sempre frisando né que quarta-feira será a vacina acima de 64 anos e hoje estive no posto de 

saúde falando com a equipe, de 65 a 70 será o último drive-thru né, pessoal não deixe de se vacinar 

venha aproveitar, as gurias estão lá, então é só a gente se preocupar com nós mesmos, não deixar, se 

souber de alguma pessoa que não tem como vir, alguém, algum vizinho trazê-lo né porque tem pessoas 

que desacorçoam, ficam nas suas casas e tá faltando muitas pessoas a serem vacinadas, então a 

preocupação da turma que tá cuidando as vacinas, que as pessoas não estão vindo, não estão 

comparecendo, então vamos nós mesmo nos preocupar com isso, se soubermos de alguém né, dá um 

toque para que alguém venha trazê-los. Eu digo que aqui é uma escola, essa casa é uma escola, a vida 

da gente é uma escola, fico contente com os vereadores todos estão interessados em expor seus 

trabalhos, eu acho que isso faz parte de cada um, sem sigla nesta Casa, vamos cada um colocar seus 

ideais e seus pedidos, o povo nos procura, nos pede, eu acho muito importante isso, acho que todos 

estão fazendo um belo trabalho, o aprendizado nosso é a cada dia, eu com a minha vida que eu já tenho 

pública, tô aprendendo com vocês, vocês aprendem comigo e a gente aprende com a vida, então 

ninguém sabe o tudo, então a vida da gente é isso aqui ó, é aprendendo, cada dia é um aprendizado." 

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

Sessão Ordinária, dia dezenove de abril de 2021. 

 

 

Sala de Sessões, 12 de abril de 2021. 
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