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Aos dezenove 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 décima 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 09/21, 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: 

Convite para live sobre Susaf. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 012/21 encaminhando 

proposições aprovadas em 12 de abril de 2021; Of. LEG. n° 025/21 informando aprovação do Projeto 

de Lei n° 026/2021; Of. LEG. n° 026/21 informando aprovação do Projeto de Lei n° 027/2021; Of. 

LEG. n° 027/21 informando aprovação do Projeto de Lei n° 028/2021. 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 usar esse espaço de dez minutos, rapidinho 

para não me alongar muito, só para, como de costume, fazer uma explanaçãozinha rápida sobre a 

indicação que nada mais é do que tentar na medida do possível ocupar um espaço que a gente tem lá 

na escola Dom Pedro II para a gente tentar colocar um refeitório lá para as crianças, eu fui secretário 

da Educação um período e a gente trabalhou um pouco sobre isso mas como era um ano eleitoral a 

gente não tem muito o que fazer, mas sabemos que tem disponibilidade para ajuste de lugares assim 

como a gente tem um refeitório na escola Egídio Vieira da Fonseca lá em cima, Egídio Vieira da Silva, 

e aqui a Dom Pedro também que é uma escola meio polo para nós ali, a gente tinha que.. Estou 

passando a indicação para o prefeito para tentar ver se a gente consegue fazer alguma coisa, 

aproveitando né que é um momento de não ter aula presencial, as aulas estão no modo remoto, para já 

ajustar as aulas, as escolas, os espaços para quando voltar, que a gente espera que volte o quanto antes, 

o espaço já está organizado. Queria também fazer um breve comentário sobre uma questão que foi 

falada em conversa com o secretário da educação hoje, ele falou que a equipe de atenção sobre a saúde 

mental, que foi cadastrada a mais tempo atrás, ia... no dia 15 de março eu coloquei uma indicação 

nessa Casa, não é bem a mesma coisa mas é no mesmo sentido, e que já conseguiu, já foi recebido 

verbas a respeito disso, para cuidar desse setor e ele tá organizando mais ainda o setor que com 

algumas contratações que precisa para formar equipe, para ficar registrado no Senes, como ele chama 

que é o setor, para conseguir atuar cada vez mais nessa parte da população que é muito... que a gente 

sabe que não é pequena e que mediante pandemias, as pessoas ficam agitadas, nervosas, não podem 

ter sua rotina como de costume então começa, o psicológico começa afetar e nós como gestores não 

podemos esquecer essa parte porque muitas vezes tem situações de depressão que acontece, que 

combinam num ato pior, então a gente tem que ter muita preocupação com isso e passando pela 

secretaria, por enquanto é isso presidente, obrigado, depois no espaço dos líderes a gente fala mais 

alguma coisa." Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou a Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Aproveitar o espaço aqui também, ressaltar um 

pedido que eu fiz poucos dias atrás, a questão da veterinária, de que seja estudada a possibilidade de 

aumentar para 40 horas o horário dela, hoje mesmo eu tive que precisar de uma consulta dela, sorte 

que foi na segunda-feira e ressaltar que da minha parte como cidadão ficou bem satisfeito com o 
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trabalho dela, o atendimento pois já fui consultar para bicho pequeno, pra bicho grande e ela tem um 

bom entendimento, então ressaltar aqui, eu acho que um município rural, nós temos que valorizar essa 

parte, quero frisar o pedido que quando executivo puder novamente contratar esse profissional que seja 

40 horas que eu acho que é muito importante, nós ter esse profissional no município. Também como o 

colega Marcos deu uma explanada sobre suas indicações, desculpe, quero aqui colocar... fazer uma 

explanação das minhas, já que a gente não pode usar a Tribuna, em virtude do coronavirus a gente está 

mantendo um distanciamento, ação essa muito correta tomada pela Casa; primeiramente eu tô 

colocando uma indicação para a questão do contracheque, muitos colegas servidores estão me pedindo, 

eu acho estranho que tem que usar de todas as formas para usar as tecnologias né para facilitar a vida 

das pessoas né e hoje com o negócio da pandemia quanto menos pessoas se encontrando ou se 

aglomerando melhor e era uma coisa que estava sendo utilizada no site agora não tá funcionando, 

então deixo aí o pedido que o Executivo atualize o sistema. Também um pedido de informação a respeito 

de um programa do governo federal que estava sendo aplicado no município em 2017, a primeira vez 

que ouvi falar depois foi passando, passando, em 2020 se concretizou e agora a gente não sabe como é 

que tá, é a questão do PAA, que é programa de aquisição de alimento, no município sempre funcionou 

o PAA para Canoas, a gente sabe, a Emater organiza, os agricultores produzem e a prefeitura leva até 

Canoas onde é comprado pelo governo para ser distribuído nos presídios, acho que é, e paga um valor 

bem bom para o produtor e aqui no município também começou a se desenvolver esse trabalho e depois 

não tive mais notícia, então deixo aí o pedido de informação para saber como é que tá e até para gente 

saber como é que funciona, dá uma cutucada para ver se o projeto dentro do município volte a funcionar 

com bastante, vamos dizer, com bastante êxito, desculpe a falta da palavra; só para completar esse 

programa no caso compra... no município compraria o produto do agricultor familiar e distribuiria 

para as famílias de baixa renda, a gente tá vivendo esse momento dificílimo em virtude da pandemia, 

dificílimo em virtude dos altos custos da produção rural, do baixo valor do produto que é produzido 

daqui que é o tabaco, a gente vê a dificuldade que os nossos agricultores estão passando, então esse 

projeto seria um baita de um recurso que ia girar dentro do município, acho se eu não me engano vem 

R$ 100.000 e esses R$ 100.000 é comprado em alimentos e se ganha duas vezes com isso, se ganha com 

o recurso que é comprado para os agricultores, eles recebem esse dinheiro e acaba gastando no 

comércio e ainda por cima as famílias carentes acabam recebendo também, então acho muito 

importante que esse trabalho dentro do município." Usou a tribuna o VEREADOR RODRIGO, 

saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Hoje todos são 

sabedor, até tem um videozinho para colocar aí, acho que todos são sabedores aí que andou a polícia 

civil se dirigindo até a minha casa, casa de outro colega, na casa dos nossos comércios, o qual 

parabenizo a civil pelo procedimento na minha casa, pelo menos, não tenho o que reclamar, fui muito 

bem tratado, minha esposa, meus filhos foram muito bem tratados, até queria deixar os parabéns aqui 

para a policial mulher que lá estava, tratou muito bem minha família, vai ter mais umas fotos aí depois 

vocês vão ver como eles, no mínimo já sabiam que eles estavam indo na casa de um cidadão de bem, 

que entraram caminhando, bem tranquilos, eu acho que já sabiam que não iam achar nada de 

resistência de minha parte, até porque eu já tinha saído trabalhar, a porta da casa estava só encostada, 

eles chegaram e entraram, acordaram a minha esposa e meus filhos e se muitas pessoas achavam que 

eu ia ficar bravo com a polícia, não, sempre coloquei aqui nessa Casa que o dia que quisesse a polícia 

ir não precisava nem ter mandato de segurança para entrar na minha casa, iam ser muito bem recebido, 

eu sou uma pessoa do bem, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que tenta ajudar nossos colonos no 

que eu consigo, no que eu posso, do jeito que eu posso, da forma que eu posso fazer, infelizmente muitas 

coisas acho que ninguém no mundo consegue ser 100% dentro da lei, inclusive esse dia aí um dos 

policiais estava sem máscara dentro da minha casa, não tô reclamando disso, mas também já não estava 

dentro da lei, mas dizer a todos policial que lá estiveram que eu fui muito bem tratado e que as portas 

estão abertas para quando se quiser voltar; eu fiquei chateado mesmo foi as mídias e jornais, colegas 

vereadores, inclusive nosso Vereador Maninho, colocaram uma situação nas redes e nas mídias que 
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era abigeato de gado, abigeato para mim é roubo de gado e graças a Deus eu nunca precisei roubar 

uma galinha de ninguém, inclusive o Vereador Maninho era para saber porque se criou junto comigo 

e o qual numa postagem do status dele, colocou a foto dos policiais e uma escrita embaixo, com essa 

turma aqui é a lei que resolve, parabéns pelo trabalho no nosso município, com trevinho de boa sorte; 

eu quero dizer ao meu amigo de 36 anos, me admira muito a tua alegria em ver um cara que tu viu se 

criar, se criou junto contigo, limpando rua, paralelepípedo de calçada com faca de serrinha, pintando 

cerca, muros, tu sabe, me conhece desde criança, infelizmente por causa da política que tá colocando 

uma amizade de irmão fora, mas isso já é de praxe porque já tô sendo atacado por o partido do nosso 

Vereador Maninho pela terceira vez, em campanha fui atacado três vezes, a última vez semana passada 

foi arquivado o processo que acredito que muitos não sabiam, que era a minha cassação e a do prefeito, 

tudo com inverdades porque senão não era arquivado e dizer ao vereador Maninho que se criou comigo, 

que aqui nós tinha uma vereadora, quando a polícia bateu na casa dela eu fui o primeiro às 7 horas da 

manhã tentar ligar para ela para ver se precisava alguma coisa, mesmo nós já não estando do mesmo 

lado, eu acho que isso é que demonstra o caráter de uma pessoa, isso é que faz a pessoa diferente, não 

é porque nós somos oposição, te falei dentro do meu gabinete esses dias mais, vamos discutir política, 

vamos, mas a nossa amizade vamos tentar manter que sempre foi bonita, acho que tu tem deixado as 

pessoas te levar para o mau caminho, mas tomara que esses novos amigos teu te dê o suporte que eu 

poderia te dar se um dia tu precisasse, quero te dizer Maninho que nunca na minha vida imaginei o 

jaguara tu é, o caco que tu é de vereador, porque o que tu fez e saiu rindo pelas ruas é pior do que fazer 

para o teu irmão acho porque teu irmão nunca teve contigo nas horas brava e eu sempre tive, sei que 

daqui a pouquinho tu vai vir aqui gaguejar, tentar se explicar de repente ou rir da minha cara, tô 

cagando e andando, desculpa o palavreado, mas eu continuo o mesmo vereador de dois mandatos atrás, 

infelizmente de repente alguns vereadores querem que eu não finde o meu mandato mas vão ter que 

engolir, com certeza vou findar, vou concorrer de novo porque eu sou ficha limpa, foi levado munição 

da minha casa, vão devolver porque tudo tenho nota, até nem sei o porquê que levaram porque eu tenho 

nota, apresentei as notas, mas não tem como eu contrariar a lei, tanto que eu fiquei tranquilo dentro de 

casa, fiquei tomando café depois que eles saíram, mais tarde vim dar o depoimento que ele pediu para 

mim vim mais tarde, eu não estava em casa, minha esposa me ligou, no mesmo momento eu voltei 

embora, dizer para comunidade, para aquelas 184 pessoas que em mim confiaram que podem ficar 

tranquila que não vão achar um dedo de abigeato no meu currículo, isso eu deixo todos tranquilo, dizer 

a eles que se precisar de mim estou aqui para ajudar nossa comunidade; vereador Fabio muitos 

estavam dizendo que tu tinha fugido, Vereador Fabio, 2 horas da manhã tu estava trabalhando que eu 

sei, te liguei para mostrar foto do javali que eu tinha matado e tu me ligou de volta, até vou te dizer, 

fiquei mais chocado contigo que meio-dia quando tu chegou, pegou um carro emprestado para vir 

embora tu estava tapado de carvão dos pés à cabeça, cara desde às 2 horas da manhã e os bonitos 

fazendo graça dizendo que o cara tinha disparado, se tivesse disparado não tinha voltado embora, 

daqui a pouco Vereador Fábio vão te ameaçar porque deu algum problema com teu irmão no passado, 

teu irmão foi conduzido para dar um depoimento como eu podia ter sido conduzido e não fui porque 

era dentro da cidade daqui a pouco, te dizer que com certeza só tenho que falar de quem trabalha 

porque as pessoas que dormem o dia todo ou que ficam parados o dia todo tem tempo para pensar 

malvadeza, quem tá trabalhando não faz malvadeza, não tem tempo para pensar esse tipo de malvadeza, 

então dizer novamente para os meus... aquelas pessoas que gostam, agradecer inúmeras e inúmeras 

mensagens que eu recebi, pessoas daqui da cidade que foram embora, pessoas de dentro da cidade, do 

interior, pessoas que mal tem onde morar me ligando, olha Angulista nós somos humilde mas o que eu 

tenho aqui dentro de casa tu também tem, temos contigo e não abrimos, nós te conhecemos desde 

criança, então dizer a essas pessoas que eu fiquei contente com o carinho delas e vou trabalhar até meu 

último dia aqui para defender o produtor, não para ferrar com o produtor, para ajudar o município, 

não para fazer manchete contra o município, dizer que da mesma forma que eu sempre fui esse Vereador 

amigo continuo sendo e mesmo, vereador Maninho com toda a palhaçada que o senhor vem fazendo, o 



 

 ATA 010/21  4 
 

 

senhor pode contar comigo, se um dia o senhor precisar minha a porta como sempre esteve, estará 

aberta para o senhor. Quero também para finalizar Presidente, dizer que recebi uma ligação a qual 

meu colega Fabio, Alvício e o Marcos recebemos do nosso Deputado Giovani Feltes tá mandando para 

nós mais uma emenda de 200 ou 250 mil, não tá bem resolvido o valor, para ajudar no nosso maquinário 

do município, então só para deixar declarado aí que é um trabalho aí do nossos quatro vereadores 

junto." Usou a tribuna o VEREADOR ALVICIO, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e 

as pessoas que se faziam presentes. "Tô fazendo um pedido nessa noite, um projeto para entrar uma 

patrola aqui na Associação aqui no Cerro dos Abreus e ir até a casa da Edi Custódio e sair lá em cima 

para entrar na principal lá nos Abreus onde morava o falecido Adão, e sair ali também perto na Igreja 

Deus é Amor ali que passa ali onde morava o falecido pai e ali perto da Edi tô pedindo aí com urgência 

que administração coloque um bueiro tem muita necessidade que construa um bueiro ali que é uma 

situação que para um caminhão ir lá tá muito complicado para buscar os produtos deles que tá 

desbarrancando, é uma beira tipo uma sanga na beirada e uma baixada e bota terra ali e cada vez que 

vem uma chuva aquilo ali abre e vira... tá muito complicada a situação deles ali, da moradia, por 

necessidade de um bueiro, não é dentro da propriedade deles mas é na estrada que vai para a 

propriedade deles, quero deixar esse pedido aqui que a administração olhe com carinho o mais rápido 

possível possa atender essa família ali, que é uma família que trabalha com esse negócio aí de plantação 

para Emater e necessita de ter uma chegada boa na casa deles, tá muito complicado para chegar lá e 

pegar o produto deles e até para entrar um caminhão lá pegar o fumo, nem sei se entra do jeito que tá 

por causa de falta de um bueiro, necessidade muito grande de um bueiro ali e também estamos aí, 

botemos um pedido aí para ver se a prefeitura dispõe de um trator com uma globa e uma grade aradora 

ali para Associação do Cerro dos Abreus, vereador Marcirio esteve lá em casa falando comigo esses 

dias para a gente botar o nome junto, eu disse com certeza, o que é de bom para o nosso povo eu tô 

junto, naquilo que for bom e que vai favorecer o nosso produtor, nossa agricultor e eu tô junto, tudo 

aquilo que for necessário para melhorar nosso município, tô junto que nem essa emenda aí do deputado 

Feltes, um grande Deputado que já investiu em nosso município, temos de parabéns por esses deputados 

porque tem várias verbas vindo aí, eu já tomei já tô com um oficio, já comentei aqui tá oficializado R$ 

300.000 com o deputado Marcio Biolch também na nossa bancada do MDB e a outra emenda que era 

do ano passado tá agora, tá tudo OK, agora até o fim no mês o Prefeito me comunicou hoje e tá sendo 

feita a licitação de novo com trator e uma globa aí para lá para a Associação Costa da Serrinha, isso 

aí é uma coisa que eu venho batendo já faz três anos que esse deputado comprometeu comigo, com essa 

verba de R$ 200.000 para o município e graças a Deus foi feita a licitação em janeiro do ano passado 

mas por causa da epidemia o Presidente da República não depositou o dinheiro e aí agora as fábrica 

aí, as firmas não entregam os implementos agrícolas que temos mais ou menos R$ 800.000 segundo o 

que eu sei de implemento agrícola para a agricultura aí do nosso município nas verbas dos deputados 

e agora, se Deus quiser, vai ser pago isso aí, o Prefeito me disse que até dia 27 por aí vai estar todas 

as licitação feita de novo, tem verbas de vários deputados não é só do nosso Deputado, essas verbas aí 

tem de outros deputados aí que vai ser uma coisa que o povo tão esperando, as associações estão 

esperando, a comunidade estão esperando por essas ferramentas, tem globa comprada, tem várias 

ferramentas comprada para as associação e aqui para dentro da sede do município, vai ser de muito 

bom, é uma coisa que era para estar aí desde o ano passado, mas por causa dessa tranqueira dessa 

epidemia aí nós soubemos que por isso que não chegou até nosso município esse implemento ainda mas 

se Deus quiser em breve vão estar aí e vai ser de muito êxito para o nosso município, para o nosso povo 

que tanto carece de ser ajudado, de ser beneficiado e a melhor maneira possível da gente beneficiar 

nosso povo é buscando recurso e botando nas comunidades e tendo disponível também aqui na 

prefeitura para as pessoa utilizar, assim que for necessário, que nem globa mesmo é uma coisa que 

povo muito aluga muitas vezes, quando eu estava na Secretaria da Agricultura muitas vezes a gente 

tinha que arrumar para as pessoas alugar no sábado e domingo para as pessoas utilizar porque a gente 

sempre estava bastante atarefado e a gente tinha só duas globa e as vezes quebrava, outras vezes as 
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pessoas pegam e usam também e quebra e a situação às vezes é bem complicado, uma coisa que o 

prefeito me passou também que ia comprar umas três globa nova para vir, para ter aí na prefeitura 

para poder alugar para as pessoas com mais facilidade e não prejudicar o trabalho dentro da secretaria 

da Agricultura, que no momento que quebra uma globa fica a Secretaria da Agricultura precisando 

daquela globa e está quebrada porque foi alugada e às vezes leva 15 ou 20 dias para conseguir arrumar 

de novo, tendo ali disponível uma globa ou duas para alugar para o povo, é uma coisa de bastante êxito 

e sempre as pessoas estão querendo alugar, se tiver ali pode ter certeza, botar 2 globa no pátio da 

prefeitura disponível para alugar para o povo, vai estar sempre trabalhando o povo vem, a aluga e sai 

trabalhar,' isso aí não tem... não tenho dúvida disso porque eu sei da demanda que tinha na época que 

eu estava ali como coordenador da Agricultura, a gente tinha que estar agendando e marcando...tu vem 

aqui daqui 20 dias, tal dia tu vem buscar para gente poder servir o povo da maneira que eles precisavam 

não era fácil porque faltava mais globa no nosso pátio, na nossa secretaria, mas através disso aí vindo 

essas globa aí vai facilitar bastante e o povo com certeza vai ser beneficiado com isso aí, muitas vezes 

a gente tinha que estar num serviço longe da casa que nem aconteceu várias vezes de eu estar no trator 

na época que eu trabalhava no trator, estar trabalhando lá na Água Fria ou lá para banda da Aparecida 

ou... tinha que trazer para o pátio aqui sexta, vim embora com a globa porque segunda... porque sábado 

vinha ou sexta mesmo as pessoas já vinham aqui buscar no pátio aqui, de tardezinha porque tinham 

alugado para trabalhar sábado e domingo, então é uma coisa que facilita que não vai precisar a gente 

estar fazendo esse deslocamento, com certeza continua assim, não tô por dentro da situação, mas com 

certeza continua assim, uma pessoa que quer alugar tem que marcar com antecedência e vim buscar 

sexta de tardezinha para trabalhar sábado e domingo e durante a semana a demanda é muito grande 

de trabalho com o nosso município e a secretaria com duas globa não dá conta nunca de atender a 

demanda que tem no Município, isso aí vai ser muito importante, de muita importância, então quero 

deixar aqui esse pedido aí desse bueiro, para administração, o prefeito Elomar sabe da situação, na 

época da campanha até nós se encontramos junto lá perto, na casa de um irmão desta...da Edi lá e a 

gente até comentou isso aí na época, quando eu estava de secretário de obra ela me comentou isso aí 

na época mas não deu tempo de eu fazer, eu queria ter feito mas não deu tempo de colocar esse bueiro 

lá para eles, mas agora a situação tá bem mais pior que era naquela época, cada vez está ficando pior." 

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

que se faziam presentes. "Também quero fazer um comentário sobre a ação da polícia civil na nossa 

cidade aí, como eu o colega Angulista fez aí; o que me deixa mais indignado é isso ter acontecido por 

causa de picuinhas de pessoas por causa de picuinhas, várias pessoas foram atingidas com isso aí, não 

foi só a questão das pessoas que foram investigadas, todos os nossos colonos e comerciantes, todas as 

pessoas, várias pessoas foram afetadas com isso, deixo aqui o meu constrangimento porque eu saí 2 

horas da madrugada de casa para trabalhar e tem como provar isso, se caso alguém queira discordar 

dessa situação, eu cruzei no pedágio na cidade de Nova Santa Rita do Sul era umas 5 horas da manhã 

já, eu estava com o caminhão carregado, estava trabalhando, e o que me deixa mais triste disso tudo é 

a questão da minha esposa que me ligou apavorada, assustada, sete e pouca da manhã, que a polícia 

estava dentro da minha casa e o que me deixa muito triste é a questão da minha filha com 2 anos e meio 

que foi tirada de dentro da cama dela que ela estava dormindo, inocente, perguntando para mãe dela 

o que que estava acontecendo, quem eram aquelas pessoas que estavam dentro da casa, então isso me 

deixa muito triste, essa questão e eu tô em plena disposição para prestar qualquer esclarecimento para 

quem quiser, da origem da arma como teve a publicação no Click Regional, um revólver 32 raspado, 

eu como vereador, eu tenho, eu quero me pronunciar aqui já que essa arma não é uma arma ilícita, 

essa arma é uma arma do meu pai que eu tenho em mãos o registro do revólver, tá em minhas mãos 

aqui, [ininteligível] amostrar para ninguém e a referente situação da arma ser raspada eu tenho em 

minhas mãos três boletins de ocorrência, o primeiro boletim de ocorrência que meu pai fez foi em 22 

de fevereiro de 2002 referente ao furto de uma arma que foi furtada de sua residência, tá em minhas 

mãos a ocorrência policial tá, a segunda ocorrência que eu tenho na minha mão é a localização da 
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arma que foi feita em 13 do cinco de 2002 tá, essa aqui é a localização da arma aonde meu pai localizou 

a arma, como ele conseguiu localizar e a outra ocorrência que eu tenho na minha mão é o recebimento 

da perícia do revólver no qual eu vou ler umas frases aqui para vocês, consta assim ó: Acusamos o 

recebimento do departamento de Criminalística de laudo pericial número 470303 e devolução de arma 

periciada, a qual se encontra com a numeração raspada, aí embaixo fala assim ó: A referida arma está 

registrada em nome da parte, a quem está sendo restituída; essa arma tem origem, essa arma não é 

uma arma ilícita, eu não tenho nada que esconder de ninguém, fico indignado com isso aí que 

aconteceu, eu tive...os agentes estavam cumprindo o mandato, estavam em função do trabalho deles, 

mas o que minha filha passou, eu tive móveis dentro da minha casa, móveis até dela, um roupeiro dela 

foi quebrado, gavetas, coisas, então eu fico assim ó indignado com isso que aconteceu e estou à 

disposição para prestar qualquer esclarecimento para quem for; outra questão, a polícia pediu para 

mim procedência da carne que eu tinha no meu freezer, a poucos dias eu tinha carneado uma vaca na 

propriedade de minha, eu estive na inspetoria veterinária hoje, na secretaria e consegui imprimir de 

2009 para cá todas as fichas de todos animais que está na nossa ficha, a gente tem uma propriedade 

que faz 20 anos que meu pai comprou, ele comprou a propriedade para criar gado, eu não consegui 

tirar de antes porque antes de 2009 não era digital então de 2009 para cá está aqui todas as 

procedências de todos os animais que a gente tem, com todas as vacinas em dias e carneio para mim, 

carneio para meu gasto e o dia que findar a carne no freezer eu vou lá, vou carnear de novo, eu trabalho 

para isso, eu crio, minha família tem propriedade para isso aí mesmo, está aqui a procedência de todos 

os animais que a gente tem na ficha lá, então eu acho um absurdo isso aí que aconteceu na nossa cidade, 

essas denúncias não levam a nada, nada, nada; quero agradecer todas as pessoas que me ligaram 

naquele dia que eu estava viajando e abandonei o caminhão aonde eu estava começando chegar no 

lugar para descarregar, eu pedi um carro emprestado para um conhecido, eu tive me deslocar mais ou 

menos 200 km para chegar no município de novo; quero agradecer todas as pessoas que me ligaram 

informando assim ó: Fabio, se tu precisar de uma testemunha, tu pode contar comigo porque a gente 

te conhece, a gente sabe a origem da família que tu é, a gente sabe o trabalhador que tu é, então assim 

ó, quero deixar o meu maior carinho para essas pessoas aí que fizeram essa ligação aí." 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 eu tô fazendo um pedido aqui, de patrolamento da estrada da 

cachoeira do Armando Solka, que sai lá na Serrinha, lá todo ano os produtores de fumo daquela região 

produz mais de 4.000 arrobas de fumo, sendo seu Arnaldo Solka pede apoio da prefeitura para manter 

aquelas estradas boas para ter acesso aos turistas e também um pedido para sinalização de placas para 

que o pessoal possa chegar na cachoeira, ele também citou que tirou a madeira lá e os caminhoneiros 

não conseguem levar essa madeira e também citou que os agricultores ali tem uma renda boa ali e 

estão botando fumo no trator para levar até a estrada lá porque os caminhoneiros conseguem levar o 

fumo e aí o senhor Arnaldo, o senhor Armando conversou comigo e falou que se botar na Câmara para 

pedir um apoio para a prefeitura que ele tá desanimado sobre a cachoeira porque ele quer um apoio 

ali que a prefeitura mantenha aquelas estrada ali boa para os turistas vir, ele até comentou que quer 

fazer investimento ali só que na verdade ele não tá tendo apoio da prefeitura, então a minha parte é 

essa, minha parte é fiscalizar e fazer o que o povo... então sinal que ele pediu para mim, senão não ia 

lá né, de repente se o prefeito já tivesse feito eu não precisava ir lá. Aqui também agora quero falar 

sobre uma situação aqui no Barão sobre o Uber que uns falam que é Uber normal e uns falam que é 

clandestino, então nós temos também que tirar a saber essa situação aí, nós fizemos um... requerendo 

Jorge Barreto de Lima que é o seu Queixinho que é presidente dos taxistas e aí todos os taxistas fizemos, 

fomos lá na prefeitura falar com o prefeito esse dia, foi dia 15 de doze de 2020, já faz 4 meses e nenhuma 

atitude foi dado pela prefeitura, teve uma reunião com o secretário de administração da prefeitura, os 

taxistas foram na Brigada, na civil e até mesmo eu converso com esse rapaz aí que diz ele que quer 

trabalhar entendeu? Não tiro a razão dele porque só que a gente tem que ver o que que tá errado com 
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a prefeitura porque os taxistas pagam alvará todo ano então temos que tirar a saber, esperar a resposta 

da prefeitura para ver se tem Uber aqui no Barão porque uns diz que consegue puxar no aplicativo mas 

outros dizem que não, então é isso aí, isso eu venho sempre dizendo que eu quero as coisas certas para 

nossa cidade, entendeu? Não interessa, tem gente daqui a pouco estão achando que tão querendo ser 

dono da cidade, entendeu? E eu não, eu quero um Barão para todos, quero fazer uma política nova aí 

e trabalhar junto com todo mundo, eu sei que a gente não agrada todo mundo porque alguém sai 

prejudicado, mas que nem agora meu colega Rodrigo ele falou sobre a situação lá dele e do colega 

Fábio, é isso aí que eu tenho a dizer, se a Civil veio ali, eles tem alguma queixa para dar, eles vão lá 

em Camaquã e falam com o delegado Peterson porque eu não fiz denúncia nenhuma mas agora já tô 

sabendo que a denúncia funciona então agora que nós somos fiscal eu posso fazer porque todo mundo 

sabe que o Rodrigo falou aqui na Tribuna que ele ia continuar carneando então aí ele falou, ele tá se 

responsabilizando, ele gosta muito de querer dizer que ele é o banbanban, que ele que sabe, ele deu a 

entender que eu tenho que estar do lado dele para mim estar do lado certo e eu não, posso falar errado, 

posso fazer o que quiser, posso estar errado, mas a minha consciência tá limpa e ninguém vai roubar, 

entendeu? Porque muita gente me deu os parabéns pelo meu trabalho agora eles acham que tem que 

estar do lado deles, eu não, eu acho que nós temos que viver democracia aqui em Barão do Triunfo, 

temos que se respeitar, quem tá certo não tem nada a temer, quem tá errado que pague com as suas, 

com as suas atitudes, hoje eu fui ali na Brigada, na civil, tirei uma folha corrida ali, não devo nada 

para a lei, graças a Deus, se alguém deve alguma coisa que vão tirar saber, porque eu quero trabalhar 

meus 4 anos certo sem ter antecedentes criminais aí, para mim dar exemplo para o povo de Barão, se 

alguém tá errado que ande na linha porque agora eu vou ser o fiscal do povo, não é, não sou dono na 

cidade, mas eu posso fiscalizar bem." Usou a tribuna o VEREADOR MARCIRIO, saudou a 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Eu vou falar sobre um 

pedido de indicação que eu coloquei nessa Casa hoje, de um trator para a Associação dos Cerro dos 

Abreus com uma globa, a gente sabe, nós tudo sabemos que o vereador Alvício já tem uma emenda para 

chegar de um trator para aquela região, de Costa da Serrinha, Cerro dos Abreus ali, mas ele me falou 

aqui que, nessa Tribuna que vai ter que fazer uma nova licitação, que estavam fazendo [ininteligível] 

vai demorar muito vir este trator, pode demorar bastante, a gente sabe que as coisas não são muito 

fácil, sempre demora então eu fiz esse pedido porque a associação da Invernada não tá conseguindo 

atender toda população, a Associação da Invernada ela atende a Invernada, Morrinhos, Cerro dos 

Abreus, Passo Grande, Serra do Herval, então não tem mais, não tá conseguindo fazer o serviço para 

todos os agricultores que pedem, até tem uma baita de uma agenda lá agendada de serviço, então a 

gente, convidei o vereador Alvício para a gente fazer esse pedido de indicação, os outros colegas 

vereadores também tão junto aí que assinaram junto, para que o nosso agricultor consiga ter um serviço 

mais na hora que precisa, assim todos vai sair ganhando, o município vai conseguir arrecadar mais 

porque os agricultores vão colher mais, vão poder fazer as suas plantações nas horas certas e por isso 

eu fiz esse pedido aí e peço o apoio dos outros colegas Vereador, se apoiar aí para que seja aprovado, 

para que os agricultores do nosso município consigam trabalhar melhor e sobre a Cachoeira do Solka, 

a estrada do seu Armando, ele me chamou lá também nesse final de semana, pessoal é incrível, não 

estou exagerando, se vocês quiserem ir lá olhar, vocês vão, mas vão a pé porquê da Cachoeira para lá 

até Figueirinha não tenho mais como trafegar mesmo, os agricultores tiram os fardos de fumo numa 

carreta a trator porque o caminhão não vai lá, tem umas toras que ele tirou lá, vai ter que atravessar 

o arroio, arrastar para o outro lado para não perder, é bem complicado a situação dele lá, não estou 

fazendo crítica na realidade, a gente trabalha com a realidade e até o seu Armando, fiquei muito triste, 

o seu Armando falou que se continuar assim, que não tiver uma resposta, acha que vai se mudar do 

município porque ele tem propriedades em Cerro Grande do Sul, vai ter que ser obrigado a abandonar 

a cachoeira e sua propriedade porque não tem acesso, fiquei muito triste com essa colocação dele 

porque a gente quer manter a população toda no município, então eu peço ao secretário de obra e ao 

prefeito, pessoas que trabalham nessa função aí que dê uma atenção para ele lá e arrume a estrada, 
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não é só ele, é a comunidade toda daquela região, todos precisam dessa estrada e tá complicado, eu 

não tirei foto, acho que o vereador Maninho não tirou foto, eu não cheguei a tirar foto, disse para ele, 

não precisa tirar foto, eu tô vendo a situação e o pessoal vão entender que é a realidade, então deixo o 

meu pedido aí para vocês, prefeito, secretário, para que faça a manutenção dessa estrada lá." A 

PRESIDENTE LAURENI usou a palavra. "Pois bem, conforme o convite lido pelo secretário, do 

curso amanhã da Susaf, que vai ser online né, hoje em dia tudo tá sendo online como diz o Elias, o Elias 

da Emater né o nosso agrônomo e também o Paulo Briddi presidente da Associação da Casa do Mel 

também nos pediu para que se algum Vereador tiver interesse de participar seria muito importante, o 

Susaf ele é um registro né que toda empresa que tem dentro do nosso município, quem tem também algo 

para vender né, tem que ter o registro da Susaf, esse registro era só feito no estado e agora se nós 

tivermos aqui no município, quanto mais rápido andaria o trabalho do nosso agricultor ou de pessoas 

que tem uma microempresa aqui dentro, esse curso como diz o Elias ele vai acontecer das 9 horas às 

11:30 pelo site da Emater, então eu gostaria muito que se algum Vereador quisesse, aqui a Câmara vai 

tá disponível, a Emater não tem espaço e só vai participar lá o Elias e o Paulo Briddi, então aqui teria 

mais espaço, seria muito importante que algum dos vereadores participassem quem tem tempo né, eu 

acho que tá na hora da gente se inteirar também né, o nosso agricultor que tem as suas... seu produto 

para vender ou qualquer microempresa, qualquer empresa que a pessoa tenha vontade de fazer, de 

construir dentro do município tem que ter esse registro estadual, então vamos né se inteirando também 

desse assunto para que o nosso município também entre, tenha mais facilidade para ajudar o nosso 

agricultor e também depende de nós né gente, não esperar só de prefeito e secretários e também o Elias 

me disse que o secretário de agricultura faz parte e a veterinária também, então acho que é uma grande 

oportunidade para nós vereadores, deixo a Câmara à disposição, as gurias vão estar aqui de manhã né 

e podem passar o site para vocês para abrir no próprio celular, não precisa nem perder tempo às vezes 

sair de casa, quiserem escutar em casa mesmo pode ser feito assim." Em seguida, passou-se à ORDEM 

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

INDICAÇÃO Nº 038/2021 DOS VEREADORES MARCIRIO, LEANDRO, JAIRE VARLEI, 

MATEUS E ALVICIO que seja realizado cedência através de termo de comodato de um trator com 

grade aradora para a Associação do Cerro dos Abreu. INDICAÇÃO Nº 039/2021 DO VEREADOR 

RODRIGO que seja estudada a possibilidade de cedência de um funcionário público ou um estagiário 

para a polícia civil do município. INDICAÇÃO Nº 040/2021 DO VEREADOR RODRIGO que 

através da secretaria de agricultura estude a possibilidade de se fazer um abatedor de animais através do 

município para beneficiar nossos agricultores com o abate para terem como fazer a comercialização de 

gado, suíno e ovino.  JUSTIFICATIVA: Por motivos de denúncias muitos agricultores não vão poder 

abater seus bichos, arriscando a virem se incomodar e como tem pessoas denunciando os abates vai ficar 

difícil a comercialização de carnes se não tiverem um abatedor registrado no município. INDICAÇÃO 

Nº 041/2021 DO VEREADOR MATEUS que seja atualizado os contracheques dos funcionários 

públicos no portal do servidor no site da Prefeitura. INDICAÇÃO Nº 042/2021 DO VEREADOR 

MARCOS que seja estudada a possibilidade de adaptação do espaço existente na Escola Dom Pedro II, 

e seja organizado um melhor espaço para ser usado como refeitório para a distribuição da merenda. 

INDICAÇÃO Nº 043/2021 DO VEREADOR FABIO que seja estudada a possibilidade da criação de 

um site especifico para realização de protocolos através da internet, evitando assim o deslocamento das 

pessoas até a Prefeitura para fazerem solicitações e protocolos. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

047/2021 DO VEREADOR ALVICIO que seja providenciado patrolamento da estrada que entra na 

Associação do Cerro dos Abreu, passando pela residência da Senhora Edi Custódio com construção de 

um bueiro neste local, indo até a estrada principal do Cerro dos Abreu. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 

Nº 048/2021 DOS VEREADORES LEANDRO E MARCIRIO que seja providenciado patrolamento 

da estrada que entra na Zona dos Marques saindo na Figueirinha, estrada que dá acesso a cachoeira do 

Solka e demais moradores daquela região. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 049/2021 DO 

VEREADOR FABIO que seja providenciado construção do muro ao lado da entrada do 
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estacionamento do posto de saúde. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 016/2021 DO VEREADOR 

MATEUS que informe a situação do Programa de aquisição de alimentos (PAA) no município. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 017/2021 DO VEREADOR LEANDRO que informe se está 

legalizado e registrado junto ao município a liberação de serviço de UBER. Após, passou-se ao espaço 

dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR LEANDRO, Líder do PSB, saudou 

a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Queria cumprimentar 

aqui o pessoal do Facebook porque eu estava meio nervoso ali e acabei me esquecendo e na verdade 

esta luta que a gente está sempre na correria é pelo pessoal que liga para a gente por causa do 

coronavirus aí a gente não pode ter acesso às casas então tem que ser meio de longe e queria passar 

para o pessoal aí que não precisa ter medo que aqui o Barão do Triunfo nem eu sempre digo aqui o 

Barão é para todos, não precisa ter medo de ameaças ou alguma coisa, se tiver alguma coisa de errado 

liga para mim que meu compromisso é esse, eu sou funcionário da... vereador para trabalhar e cobrar 

as coisas da prefeitura, então é que nem eu sempre digo não precisa ficar bravo comigo e se tiver 

alguma responsabilidade é minha, não é de mais ninguém porque é eu que tô fazendo e se eu tiver 

alguma coisa errada que me cobre e que nem o colega vereador Rodrigo ali falou, a operação que teve 

até queria dar os parabéns mesmo, não sou de dar tapinha nas costas, a participação da operação dos 

agente do Decrab de Camaquã, Tapes, Cerro Grande do Sul e Barão Triunfo, Brigada Militar de Cerro 

Grande do Sul, no total de 11 agentes e 4 viaturas, sendo coordenado pelo delegado Peterson e aqui 

preste bem a atenção, demais dados dos envolvidos foram divulgados em virtude da lei abuso de 

autoridade 13.869 então isso quer dizer pessoal, que aqui vieram fazer o serviço deles, não sei se foi 

denúncia o que foi, mas na verdade isso daí vai para uma investigação, então é isso aí, todo mundo 

sabe que tem muita coisa errada na cidade, às vezes tem muitos tapinhas nas costas e passar a mão por 

cima, então é o que eu quero dizer que não adianta inverter a situação me jogar contra o colono porque 

eu já fui colono, já plantei fumo e eu sei o trabalho que o povo passa, eu sou contra aqui em Barão do 

Triunfo o atravessador de carne, esse aí eu sou contra e vou bater em cima sempre porque não é o 

certo, esse cidadão aí que nem sempre digo gosta muito de dizer que tá na lei mas eu acho que ele tá 

errado, então que nem ele fez o pedido ali para botar um abatedor no Barão, como todo mundo aqui 

com os deputados, quero procurar meu deputado para nós tentar botar na lei porque aí os colonos 

estão sendo prejudicado pela atravessador de carne e só para deixar aqui bem claro que ele falou sobre 

o roubo de abigeato, ele se falou alguma coisa foi a... deixa eu olhar aqui... foi o pessoal lá da Decrab 

de Camaquã, não fui eu que falei nada, isso daqui tá em jornal, no Regional e é uma operação deles, 

então eles vão fazer o que tem que ser feito e não é eu que resolvo, tá?" Usou a palavra o VEREADOR 

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

presentes. "Eu até nem ia entrar nesta polemica ai desta operação que a polícia fez aí no município 

semana passada mas agora já que o Maninho falou ali eu vou falar algumas coisas, eu quero deixar 

bem claro que eu não tenho nada a ver com isso aí, não tenho nada a ver com nada eu nunca denunciei 

uma pessoa, nunca tive meu nome registrado na polícia para nada, nunca passei por investigação 

nenhuma, só o que me deixa um pouco meio chateado mas talvez seja normal é que colocaram 

vereadores de Barão do Triunfo, podiam ter citado dois vereadores, três ou quatro, não vereadores, a 

gente fica todo suspeito, todos os vereadores são suspeitos, foi o que foi publicado ali, isso aí me deixa 

bastante chateado porque quando é preso a Brigada faz um uma barreira e pega alguém com alguma 

coisa e um agricultor, eles colocam as vezes até a foto, se não colocam a foto colocam as iniciais do 

nome das pessoas que foram indiciados e agora não foi colocado, colocando todos os vereadores 

suspeitos, só isso que eu fiquei um pouquinho chateado mas talvez a lei não permite porque são 

vereadores né, não sei como é que funciona isso eu ainda, não peguei essa informação, mas o mais era 

isso; também não tinha cumprimentado o pessoal do Facebook, mandar um abraço para o pessoal do 

Facebook que estão assistindo e pode contar comigo no que precisar de mim pode me chamar pelo meu 

WhatsApp que eu tô sempre disposto a ajudar a comunidade de Barão do Triunfo porque a gente foi 

eleito para trabalhar para o povo e se o povo chamar a gente tem que ir dar assistência a eles." Usou 
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a palavra o VEREADOR MARCOS, Líder do MDB, saudou novamente quem não estava presente 

em sua primeira saudação. "Queria parabenizar o pessoal da equipe de vacinação que hoje fez a 

segunda dose do uma faixa etária e continua 62 a 64 que o nossa vacinação, graças a Deus, tá andando 

rápido, o pessoal está faceiro, estão aderindo bastante. Queria também de falar sobre, rapidinho assim, 

que eu dei andada ontem pelo interior, vi bastante estradas feitas, isso é importantíssimo, não trouxe 

fotos porque acho que precisa mas é importante a gente vê as estradas, o pessoal faceiro, algumas 

estradas com certeza estão ruins não vamos atender todos ao mesmo tempo mas é sinal de que a 

prefeitura está trabalhando, a Secretaria de obras tá se virando para resolver os problemas e o 

secretário tá como já disse, se amparando cada vez mais da situação e eu acredito que no decorrer dos 

próximos dias as coisas vão ficar cada vez melhores. Quanto essa polêmica da semana passada, eu... 

Vereador Marcirio eu sempre disse aqui na casa que a Câmara tem que ser tratada com muita 

educação, muito respeito e com a hombridade que essa Casa merece, quando o jornal diz vereadores, 

indiferentes se é A, B ou C, são vereadores, então abrangeu a Câmara, eu aqui não estou para defender 

ninguém, não estou a favor de ninguém, sou amigo de todos os lados que estão envolvidos, só que eu 

quero dizer o seguinte: vamos começar a partir desse momento entender que nós não podemos trazer 

problemas particulares aqui para dentro, eu já pedi isso aqui na Tribuna, quem sou eu para dar 

conselho? Não precisa atender meus conselhos, mas baixe a cabeça em casa, sentem, analise os fatos 

e pensa assim, eu sou um representante do povo, o povo não quer que eu vá para a Tribuna para discutir 

com colegas ou discutir com quem for, o povo quer ouvir trabalho que eu trago para cá, quer ouvir 

estradas que eu consegui arrumar, quer ouvir máquina que eu consegui com deputado, isso que o povo 

quer ouvir, o povo está cansado, disso para vocês, está cansado de ouvir brigas na Câmara de 

Vereadores de Barão do Triunfo, e outra coisa, digo assim, não só o povo, acredito que muita gente 

mais que aqui dentro está não tá mais aguentando a situação, então acho que tá na hora de nós 

baixarmos a cabeça independente de partido, independente de pessoas, independentes de situação, e 

começar a trabalhar realmente pelo povo e não discutindo situações lá de fora aqui no Plenário." Usou 

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

as pessoas que se faziam presentes. "Eu também não ia entrar no mérito dessa questão da operação da 

semana passada mas eu acho que como deu essa repercussão de ser comentado vereadores, não se 

citou nomes e tudo mais, tem a lei de abuso de autoridade, eu acho, que fala que não pode citar isso aí, 

mas eu... algumas pessoas me viram até na delegacia e tudo, naquele dia, nos mercados, mas eu estava 

participando, como eu sou fiscal sanitário do município a Brigado me requisitou porque segundo me 

falaram eles não têm autoridade para eles entrar no mercado mas com a vigilância sanitária eles 

poderiam estar entrando e assim foi, fomos em alguns estabelecimentos aí, a gente fica chateado por 

ser cogitado de quando ver o cara tá ali, com certeza é uma coisa que ninguém quer estar envolvido 

nessa situação mas estou aqui dizendo o que que foi minha participação e como antes foi citado a 

questão da fiscalização, algumas pessoas têm comentado, eu sou Vereador, sou fiscal sanitário e sei 

perfeitamente separar uma função da outra, como Vereador luto pelo meu município, agora a pouco o 

colega Marcos estava falando a questão da pessoa tá comentando a atuação dos vereadores e me veio 

uma lembrança, semana passada uma pessoa que eu atendi pelo Face, pelo WhatsApp, hoje em dia 

tanta facilidade, quem onde tem sinal... eu consegui resolver o problema da pessoa assim sentado em 

poucos minutos e ela falou assim olha, parabéns está honrando teus votos, a parte do vereador ela se 

estende muito além da Câmara, a questão da estrada a gente cobra a estrada, a gente é um 

representante do povo, a gente tem que cobrar estrada, mas... buscar recursos a gente é representante 

do povo, a gente tem uma ligação com os deputados, é uma forma de tentar trazer um recurso para o 

município, nem sempre as coisas andam tão rápida mas é uma das possibilidades do vereador atuar, 

mas eu dizer bem sinceramente para vocês, o que mais me deixa feliz é estar atuando junto às pessoas, 

tá conseguindo agilizar alguma coisa para as pessoas, isso me deixa muito feliz e é isso que me realiza 

como Vereador, infelizmente aqui na Câmara a gente está entrando em dificuldades desde o começo, a 

gente sabe, quem acompanha, as pessoas encontram a gente na rua: como está aquela Câmara, vai ter 
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briga, isso, aquilo outro, discussão, mas faz parte do jogo, eu só quero fazer um comentário aqui, 

desculpa presidente se eu passar o tempo, como fiscal sanitário eu quero aproveitar o espaço aqui e 

fazer um comentário que como foi falado aqui que não poder carnear para si, só para evitar que se 

espalhe uma informação errada, a pessoa... eu tenho gado em casa, eu crio, para minha família eu 

posso criar, não tem como meta a discussão, mas só para dizer que o povo pode continuar criando para 

si, para consumo e só um último comentário, como disse o Marcos, discussão pessoal se resolve na rua, 

da porta para lá, só eu não podia deixar de fazer um comentário, a questão que foi comentada da 

gagueira colega Rodrigo, acho que o senhor ali foi meio errado porque infelizmente eu sofro disso aí, 

é uma situação bem complicada, mas então desculpe me prolongar." Usou a palavra o VEREADOR 

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

faziam presentes. "Isso aí sobre este problema nem vou falar, e nem estava aí Angulista nesse dia, eu 

não estava, eu sai cedo, fiquei sabendo porque o outro rapaz que estava junto comigo me disse, deu 

problema no Barão, não sei, não estou sabendo o que que é, estava pescando e uma coisa que eu fiquei 

triste contigo Angulista, fiquei chateado, sabe nós temos nosso problema, mas tu falou que o Fábio tá 

pra ensinar os vereadores novos, eu acho que não é o Fabinho que vai ensinar os vereadores novos, 

nós temos que aprender, ninguém nasceu sabendo, então isso aí tu sabe que fica ruim, não de repente 

disse sem querer, mas... Isso aí os guris pediram as estradas junto pra nós fazer, vamos tentar pelo 

município, vamos parar com essa discussão aqui, aqui vamos fazer um serviço que vai ser bom para a 

comunidade. Angulista não sei se é tu que está patrolando lá nos Morrinhos, dá uma ajeitada naquelas 

lombas ali que nós pedimos, dá uma ajeitada naquelas lombas ali Angulista, perto do falecido Vanio 

ali, tá horrível aquilo ali, bah! só pedra, mas tô pedindo, Prefeito, secretário, nem fiz pedido aqui hoje 

porque eu falei com o secretário esses dias que eu vou pedir diretamente com ele, então não vou... outro 

dia eu peço direto para ele para não tá pedindo aqui, vou pedir outras coisas que seja mais necessárias 

e deixo aí meu agradecimento." Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LAURENI, saudou 

novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Como estava... iniciei a recém, hoje 

fiquei feliz porque retomou a nossa trabalho da rua, do calçamento, onde estava parada a tempo e é 

um anseio, um anseio de todos, principalmente sei que o prefeito tá muito preocupado, o vice-prefeito 

e a gente deve, deve aos moradores e a empresa teve alguns problemas, nossa engenheira trouxe muitos 

problemas nessa rua, mas graças a Deus hoje iniciou e espero né que tenhamos a grande vitória de ver 

esse sonho concretizado, veio material, veio o povo hoje, nosso secretário de obras estava desde às 7 e 

pouquinha já lá nessa rua, eu acho que agora a coisa vai né, é um projeto que veio essa verba lá dos 

Morais, um valor de R$ 250.000 daquela vez ainda, aquele ano e foi prorrogado, prorrogado e a caixa 

também colocou muitos empecilhos, o Prefeito foi atrás, foi a Pelotas quantas vezes e agora eu acredito 

que agora vai ser o término dessa obra, mas esperamos que realmente isso aconteça como tá todo 

mundo pegando junto e vamos ter essa vitória. Agradeço o pessoal das redes sociais porque nossas 

Sessões estão sendo transmitidas, foi muito, muito boa a Sessão passada e depois eu ia assistir, acho 

que foi removido né... mais um computador para que não desse problema, nossa Internet às vezes falha 

então temos também esse problema; bom eu gostaria também dizer que como já falaram outros 

vereadores, fiquei chateada com a reportagem do Jornal Regional, do Cícero, porque colocou 

vereadores de Barão do Triunfo estão sendo investigados, eu acho que cada reportagem tem que ter o 

seu lado e a sua seriedade mas vou cobrar dele, vou cobrar que ele se retrate porque além de vereadores 

aqui somos nove e são pessoas idôneas que cada um é responsável pelos seus atos, então não precisava 

botar, vereadores. Também gostaria de dizer que esta Casa não tem nada relacionado, as funções dessa 

Casa com o fato acontecido e muita gente tá juntando uma coisa com outra sem saber nem o que diz, 

então que fique bem declarado isso, esta Casa não tem nada a ver com o ocorrido. Diante dos fatos né 

na nossa cidade na semana passada, um cumprimento de mandato judicial em alguns estabelecimentos 

também comerciais, que também foram visitados e na qualidade de representante de todos os munícipes 

de Barão do Triunfo, em especial aos que conhecem a mim, meu trabalho desenvolvido durante todos 

esses anos de vida pública, especialmente na atual situação que sou agora Presidente desta Casa 
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Legislativa, me sinto mais que na obrigação de me manifestar, como foi aqui falado pelos vereadores 

em relação a esses tristes episódio né que trouxe muito desconforto e talvez muitas discórdias para 

algumas pessoas; primeiro lugar né lamento os fatos ocorridos e dizer que não é da nossa alçada e 

quando digo nossa me refiro a minha pessoa e demais vereadores dessa Casa, emitir qualquer parecer 

de juízo no atual momento, muito fácil nós condenar as pessoas, não devemos, vamos... não, não 

devemos isso e no atual momento tendo em vista que os fatos estão sendo averiguados pelas autoridades 

competentes e é somente delas que no momento devemos esperar as decisões sobre o andamento, 

devemos sim confiar nas averiguações e qualquer tipo de manifestação seria muito errado de nossa 

parte, críticas construtivas nos servem mas também, esperamos também que venha a solução da crítica, 

né criticar é muito fácil mas fazer é que são elas, entendam todos que me sinto muito triste pela 

repercussão na nossa cidade, acredito que nenhum outro representante dessa Casa também espera 

apuração de todos os fatos, não se trata de omissão da nossa parte mas sim de termos coerência e bom 

senso nas nossas decisões, pois antes de mais nada temos que ter acima de tudo a consciência que esse 

tipo de ocorrido colabora e muito para denegrir a imagem do nosso município, infelizmente, as 

apurações ficam a cargo da Justiça, que sabe o que faz e volto a frisar, essa Casa Legislativa não tem 

nenhuma ligação com o ocorrido e que seja preservada de comentários maldosos, vamos nos orgulhar 

da cidade que nós temos, do município que nós temos, do povo trabalhador que nós temos e não pensar 

em guerrinha, em denúncias, é só o que está se ouvindo hoje parece que as pessoas né viraram a cabeça, 

eu acho que isso nós temos que parar, o nosso povo espera de nós um trabalho, ele confiou em nós e 

vamos respeitar o que nós devemos para nossa comunidade." Nada mais havendo a tratar determinou 

encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e seis de 

abril de 2021. 

 

 

Sala de Sessões, 19 de abril de 2021. 
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