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Aos vinte e seis 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 primeira 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 10/21, 

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

leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. nº 99/2021 encaminhando 

respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. nº 100/2021 encaminhando 

respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. nº 101/2021 encaminhando 

respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não 

houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 013/21 encaminhando proposições aprovadas em 19 

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

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

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

VEREADOR JAIRE VARLEI, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se 

faziam presentes. "Hoje tivemos uma visita do assessor do Deputado, veio aí fazer uma visita aqui na 

nossa cidade, isso para nós é muito bom e... o Maurício até teve conversando com o Angulista lá e o 

deputado é o Afonso Motta, fiquei de ir lá segunda-feira, se Deus quiser, vai mandar uma emenda para 

o nosso município, não sei nem o que que é mas o que vir vem bem. Também a respeito do lixo, pedi 

essa informação, era 10, 11 horas da noite estavam trabalhando de noite com chuva, coitado do rapaz, 

sei que não é a prefeitura a culpada disso aí, então pedi uma informação disso aí para saber certinho 

e o outro pedido que quero fazer também, a Emater ali, já é terceira vez esse ano que cortam a energia, 

o prefeito dá mais uma olhada com carinho para ver aquilo ali porque o pessoal não sabe, vem do 

interior chega ali não tem energia e perde a viagem, isso aí é ruim para nós, toma mais um pouquinho 

de cuidado; outra coisa eu quero agradecer, o Angulista sabe disso aí, eu falei, quando tá mal feito 

serviço tem que criticar, mas se tá fazendo um trabalho bom tem que elogiar também, as estradas tá 

ajeitando tá, tem que ajeitar, até passei sábado eles estavam trabalhando ali na Produção, é um serviço 

que não como patrolar, tem que aterrar aquilo ali mesmo, tá certo; aqui no Arroio Grande também eu 

passei, foi sexta-feira, estão aterrando também, nem é aterrando é botando cascalho, então quando é 

bom tem que elogiar, quando tá ruim tem que criticar e o mais temos aí, temos trabalhando e vamos 

seguir firme aí e parar com essas coisas de discussão aqui né, todos nós." Usou a tribuna o 

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

presentes. "Pessoal hoje é um dia muito especial na minha família, tem gente de aniversário, quero 

parabenizar minha esposa que está de aniversário hoje, desejo tudo de bom para ela e muitos anos de 

vida para ela e que tudo de bom na vida dela. Também quero parabenizar o Alvicio pela passagem de 

seu aniversário, muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu quero falar também um pouquinho sobre 

as estradas ali que nem o Lagarto falou que quando está fazendo um bom trabalho a gente tem que 

elogiar, isso aí é a verdade, quero parabenizar o secretário por ter atendido um pedido que eu fiz para 

arrumar, cascalhar ali perto do Beto, na Varzinha ali e cascalharam está muito boa a estrada ali, ficou 

nota 10, tem que parabenizar eles e pedir também para que eles retorne lá no Invernada termina o 

patrolamento que não ficou todo completo lá, ficou vários pedaços de estrada lá que não foi patrolado 

então dentro do possível quando eles puder retornar lá a gente tá aguardando pela máquina lá. Eu 
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quero falar também um pouquinho hoje sobre a retro da associação da Invernada dos Abreu que tá 

deixando o pessoal muito chateado lá na região pela demora para dar a resposta dessa máquina para 

o pessoal, já faz mais de 60 dias que está ali, quase 90 dias, parada ali, essa máquina pode depois 

quando voltar a trabalhar ela pode ter problemas conforme já teve quando ela veio nova que foi a 

mesma polêmica de ficar muito tempo ali segurando, segurando, depois deu problema na bomba 

injetora com 700 horas já deu problema na bomba injetora e aí já tinha mais de um ano não teve 

garantia, então eu peço que o pessoal da prefeitura aí toma uma providência, chame ali o pessoal para 

fazer revisão que segundo o que a empresa me passou foi chamado a empresa ali não para fazer a 

revisão, para fazer um orçamento para trocar teto, para-lama, mangueiras e várias coisas ali que não 

tem necessidade de trocar, então só que tenha dinheiro sobrando mesmo para investir nela porque não 

tem necessidade, então peço que o executivo tome uma providência nessa parte da retroescavadeira ali 

para que o pessoal lá tenha o retorno dela ou a resposta para comunidade tomar suas providências, 

tem que ser tomadas. Também aí sobre o pedido que a informação que eu fiz aí junto com os guris ali, 

com os colega Vereador, deixar bem claro que a gente tá fazendo esses pedidos de informação não é 

para criticar ninguém, não é para pegar no pé de ninguém, a população baronense merece saber tudo, 

ficar bem informado e a gente quer passar essa informação para eles, por isso que a gente fez esse 

pedido, que todos vão sair lucrando, e se o prefeito levar com mais transparência que vai ser melhor 

para ele e vai ser melhor para todos, mas queremos transparência." Usou a tribuna o VEREADOR 

MARCOS, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 

"Como de costume Presidente eu quero primeiro de tudo fazer uma explanação rápida sobre uma 

indicação que coloco aqui, coloco mais umas em parceria com a bancada, mas sobre uma que fui 

procurado hoje por uma servidora pública, a questão do difícil acesso, serventes municipais das escolas 

que, não sei exatamente porque não quis estar ocupando o executivo lá, mas um pedido eles vão mandar 

uma resposta, à questão do difícil acesso às servente, umas me procuraram que não recebem e acham 

que todas não recebem mas isso a gente não tem certeza então a gente para formalizar o documento a 

gente pede por aqui e aí mediante resposta do executivo a gente vai ver o que tem que ser, que atitude 

que se toma. Também queria falar um pouquinho sobre a gente tá com uma pauta aqui na cidade, 

alguns dias, que é os aplicativos de transporte, sabemos que tem várias empresas nesse sentido, são 

aplicativos de transporte, aplicativo eletrônico de transporte, e nós estamos, temos a questão dos 

taxistas aqui na cidade também e eles estão querendo que seja regularizado, nem só os taxistas mas 

acho que toda a comunidade, as pessoas que querem usar esse aplicativo e quem talvez queira trabalhar 

nesse sentido, que seja uma coisa legalizada né, então hoje a gente está colocando também na Câmara 

aqui um pedido de informação, uma indicação na verdade, que seja providenciada a regularização se 

já não tem alguma coisa, para as coisas serem transparentes que nem diz o vereador Marcírio, até hoje 

a administração tá usando de transparência então que a gente continue dessa forma né para deixar a 

comunidade sabendo o que tá acontecendo e para poder usufruir, claro que eu sei que não tirando o 

trabalho dos taxistas porque acho que todo mundo tem direito a trabalhar, meu pai foi taxista também 

então todo mundo tem seu lugar ao sol ali dentro das regras para não haver problema, a gente vê na 

cidade grande aí né que às vezes dá uns problemas entre taxistas e pessoal dos aplicativos, isso é 

complicado, não pode acontecer. Também presidente eu queria falar um pouquinho sobre a gente vem 

a mais tempo aqui na Câmara, de outras gestões já e o prefeito no começo desse mandato, finalzinho 

do mandato passado e no começo desse atual, ele falou sobre urbanização da nossa cidade, não acho 

que não convém colocar indicação mas eu queria deixar aqui um pedido de...Um pedido de atenção 

que... Eu sei que tem várias coisas para o prefeito analisar, converso seguido com ele no gabinete e sei 

que é bem complicado, muitas mudanças no executivo e as pessoas ainda estão se adequando aos seus 

setores, mas acho que isso é uma coisa muito importante, porque eu digo isso? digo isso porque a gente 

vê muitas vezes a dificuldade de estacionamento na nossa cidade, parece que não pode Barão do Triunfo 

ter dificuldade de estacionamento e temos, a rua principal aqui, a rua de baixo, então acho que se 

fizesse um estudo de urbanização e trânsito a gente poderia evitar esses problemas, dito isso digo 
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também que a gente tem um projeto já feito de estacionamento ao entorno da praça, até estava com 

uma indicação nessa Casa hoje sobre isso, sobre como está, se esse projeto está pronto, o que que falta 

para começar, mas daí como nós tínhamos o limite estourado de indicações deixei para a semana que 

vem mas já está reservado ali e vamos trabalhar sobre isso, a gente sabe que tem um projeto para fazer 

todo o entorno da praça como temos em frente ao antigo Hotel Baronense, como temos possibilidades 

aqui do lado do posto de saúde, tanto na rua da igreja, eu acredito que isso já seria um começo de 

urbanização porque nossa praça é grande, é bonita, todo mundo sabe e acredito que o estacionamento 

oblíquo na grande parte da praça já ajudaria nessa questão do estacionamento e inclusive vemos agora 

muitas vezes caminhões de carga descendo a rua, alguns tem que parar para alguma coisa nos 

mercados então o trânsito afunila, outra coisa que poderemos pensar, já dito nessa Casa aqui algum 

tempo, a questão de ruas de mão única, por isso que digo que precisaríamos de um estudo de pessoas 

que entendem do setor mesmo porque muitas vezes nós da cidade, a administração, colocasse uma rua 

mão única talvez prejudicaria uma subida de um caminhão pesado, uma descida, então se fosse um 

estudo realmente de quem conhece o setor talvez a gente pudesse eliminar essas funções dessas 

trancadinhas que dá no trânsito, que graças a Deus nossa cidade está bem movimentada ultimamente, 

isso que a gente procura e torce que cada vez movimente mais. Também queria rapidinho presidente 

falar um pouco, só dois minutinhos, sobre uma reunião que tivemos online no dia 20 do quatro aqui na 

Câmara, Presidente estava presente, o extensionista Edgar e o Elias da Emater, sobre... o assunto mais 

abordado foi adesão dos Municípios ao Susaf que é o Sistema Unificado Estadual de Sanidade 

Agroindustrial Familiar e Artesanal de Pequeno Porte, a gente meio se assusta com o nome mas isso 

nada mais é a legalização das pequenas empresas que produzem produtos nessa linha agroindustrial 

animal que produzem no nosso município para poder vender, como dito na reunião, para poder vender 

para fora do município legalmente, então acho que é muito importante, é um projeto embasado numa 

lei estadual, então acho que seria interessante como conversado com eles aqui que o município 

começasse a trabalhar essa situação, claro que precisamos alguns profissionais, no caso veterinária 

seria apertado para ela 20 horas fazer esse trabalho porque é um trabalho bem intenso, mas eu acho 

que para as coisas acontecerem tem que começar e no momento que começar a gente pode ajudar 

também com a Emater, parceria com a secretaria da agricultura e tudo mais e só para terminar, 

existindo esses Susaf no município, as agroindústrias aderindo ao Susaf abre mais portas ainda de 

comercialização ao PAA e ao PENAI então é sempre uma forma a mais do nosso agricultor, do nosso 

produtor rural consegui colocar o seu produto visto que estamos em épocas de crises, de dificuldades, 

falta da... muitas pessoas vendiam o seu produto para as escolas e hoje tá, não estão conseguindo 

colocar por causa dessa pandemia, então isso é mais uma forma de tentar e conseguir colocar o produto 

que é feito aqui no nosso município, que é muita coisa que se fabrica e a gente às vezes nem sabe e 

muitas vezes nem se consegue divulgar por causa de faltas de informações." Usou a tribuna o 

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

presentes. "Gostaria de iniciar parabenizando o colega Alvicio pelo seu aniversário, que Deus lhe dê 

muita saúde e felicidade sempre na sua trajetória. Também como os colegas falaram a questão da 

estrada do Morrinhos, vi que também foi arrumada, como eles falaram que tá sendo... o que é bom a 

gente tem que comentar, o que não tá a gente tem que apontar também, mas o que tá bom a gente tem 

que comentar. Só uma colocação que eu queria fazer é a importância das entradas das casas, eu acho 

assim que quando fizer, quando for com as máquinas para um lado tem que pegar e fazer parelho, fazer 

todas as entradas das casas porque tem gente que mora colado na estrada, tem gente que mora a meio 

quilômetro da estrada, tem vários locais que tão pedindo a tempo e não estão sendo atendidos nessa 

parte. Queria comentar na semana passada a gente recebeu aqui no município a visita do Marcos 

Vinícius que tá como deputado estadual, até como a questão da pandemia não falei, convidei ele para 

vir na Câmara para conversar com os vereadores até por causa da questão da pandemia mesmo, nem 

o próprio partido a gente não fez organização nenhuma para receber ele e veio de passada, a gente 

mostrou a questão da escola JJ que é uma pendenga muito triste, é decepcionante a gente ver a situação 
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que está a nossa escola e conversamos a questão das estradas, do acesso asfáltico, conversamos a 

questão também... e fomos também fazer uma visita rápida na Emater ali para valorizar a agricultura 

e ele se inteirar do que que tá acontecendo na agricultura aqui no nosso município, agradecer a 

presença dele bem como do Beto que nos acompanhou nesse dia. Vou fazer uma colocação sobre as 

indicações que fiz, primeiramente um pedido de informação sobre a suposta auditoria que estaria sendo 

realizado na prefeitura, as professoras solicitaram informações a respeito do corte dos avanços que 

vou comentar daqui a pouco e uma mensagem que foi me passada foi informado que teria uma empresa 

fazendo uma auditoria na prefeitura e como Vereador, como fiscal do município eu gostaria de tá 

sabendo mais sobre essa situação. Também com relação ao transporte escolar faço uma indicação 

junto com um colega para saber a situação dos ônibus porque foi me informado que estaria sendo tirado 

pneu de ônibus para botar nas caçambas, não sei se é verdade, não cheguei a averiguar porque recebi 

essa informação de tarde mas enfim independente se está ocorrendo ou não, eu gostaria de saber a 

questão de como é que tá sendo, como é que tá a manutenção desses ônibus, até porque a gente vê a 

vontade do governo em voltar as aulas, quando voltar tem que ter ônibus funcionando; também 

aproveito e faço um pedido de informação sobre o quanto foi gasto no ano passado em manutenção 

haja visto que os ônibus ficaram parados né, não deve ter tido muita manutenção do uso, pode ser que 

tenha aproveitado para fazer alguma manutenção que esteja atrasada mas estamos aí cobrando essas 

informações. Com relação a essa questão das professoras, no ano passado foi feito uma baita de uma 

polêmica em torno dessa situação onde as professoras estariam sendo cortados seus avanços e gerando 

um desgaste, um baque financeiro muito grande para elas, tem professora que vai perder R$ 900 por 

mês do seu vencimento, infelizmente isso é uma coisa que se arrasta desde 2019, poderia ter sido 

resolvido lá em 2019 quando apareceu a denúncia, mas infelizmente o Executivo não tomou atitude 

nesse sentido, não sei se era por causa de ano de eleição que não quis mexer, mas entrou o ano de 2020 

a coisa estourou e nós estamos nessa lei de controle de gastos do governo federal e não pode arrumar 

como poderia ter arrumado e causa muita tristeza até essa forma como recebi a mensagem assim que 

através de fofocas das vielas em nossas cidades, poxa! aí gente vê a falta de diálogo que existe no nosso 

município, através de um boato de viela as pessoas serem informadas que estão na iminência de perder 

R$ 900 do seu salário, perder em torno de 30% do seu salário, daí uma pessoa, muitas vezes o professor 

fez um financiamento, comprometeu 30% do seu salário, vai perder, daí já tem 30% comprometido com 

financiamento seja para comprar uma casa, comprar um carro aí vai perder mais 30% aí perdeu mais 

3% no negócio da previdência, o que que vai ser... como é que vai ser a vida financeira desse professor, 

que motivação essa pessoa vai ter para tá trabalhando, muitas vezes a gente vê as pessoas criticando o 

professor, o professor está trabalhando em casa, eu quero aqui deixar meu testemunho porque eu sou 

casado com uma professora e para quem pensa que o professor está trabalhando menos por estar em 

casa eu digo que é bem o contrário, o professor está trabalhando muito mais porque essa hora se está 

no tempo normal o professor já está em casa fazendo seu dia a dia, eu garanto que se vocês for na casa 

de qualquer professora agora esse momento eles estão respondendo aluno pelo WhatsApp porque a 

gente sabe da dificuldade do sinal no interior do nosso município, aquele aluno pequeno que onde mora 

não pega sinal tem que esperar o pai ter tempo para levar onde pega o sinal, a minha esposa sábado 

de noite está respondendo WhatsApp de aluno e ela vai fazer o quê? Ela optou por ser professora, tá 

trabalhando ali àquela hora por paixão a profissão e tem gente que acha que a professora tá fazendo 

menos, eu não concordo com isso e tô aqui deixando o testemunho e digo: o professor tá trabalhando 

muito mais do que se tivesse indo para escola, se tivesse indo para escola ele ia explicar uma vez para 

10 e agora está explicando uma vez cada um, dando dez explicações, é bem complicado e infelizmente 

os professores vão ser, ao que indica, vão ser prejudicado por perder esse valor, deixo minha 

indignação como a forma como isso ocorreu e ano passado se dizia que se não cortasse o prefeito ia 

pagar R$ 30 por mês, R$ 30 de multa por mês e foi rolando e foi rolando e rolando agora já vai para 6 

meses daquilo que aconteceu e de novo esse assunto, deixo aqui minha indignação, alguns vão achar 

que o professor tá ganhando duas vezes por tá ganhando no plano de carreira e no Regime Jurídico 
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Único do magistério, desculpe, do funcionalismo, quem dera se todos os setores tivesse plano de 

carreira, eu sou concursado, eu tenho... sou graduado em Administração e sou pós graduado, meu 

cargo é de nível médio e eu ganho a mesma coisa, queria eu que fosse, tivesse um plano de carreira 

para geral, poderia estar ganhando a mais, poderia estar buscando uma formação na área da minha 

atuação e com isso estar trazendo mais conhecimento e qualificando um profissional para o município, 

muitas o que acontece a pessoa busca uma graduação e acaba outro concurso e vai se perdendo um 

profissional com uma baita de uma expertise na sua área mas agora porque eu não tenho não é por 

isso que eu vou querer que os outros não tenham eu acho que o professor sim tem direito de tá recebendo 

essas gratificações, até porque se perder essas gratificações vai ficar muito aquém dos outros 

municípios, pesquisem nos outros municípios quanto é que um professor ganha, vê se vai ser diferente, 

vê se os nossos aqui porque essas duas gratificações ganham muito a mais, não, é a base, é o salário 

base da região, aí vão perder 900 pila eu digo a motivação que os professores vão ter, mas deixo aqui 

declarado que se vê o projeto para cá de novo meu voto é contrário, já deixo adiantado aqui, se for que 

o prefeito jogar para cá de novo o meu voto é contrário, pode falar o que for mas meu voto contrário e 

digo aos professores, podem contar comigo sempre. Também a questão dos professores veio a resposta 

aí questão do piso dizendo que tão pagando o piso mas os professores me falam que tá faltando três e 

meio por cento, vou seguir correndo atrás das informações. Com relação a retro, até vi que os colegas 

colocaram uma indicação nesse sentido, parecido, sou parceiro eu acho que o que puder passar para 

as associações, as associações trabalham muito bem mas me deixou muito triste, semana passada eu 

estava aqui na praça chegou uma pessoa, um rapaz jovem, pediu um serviço de retro e a pessoa da 

prefeitura disse que não tinha retro, claro não é culpa do pessoal da agricultura que estava atendendo 

ali mas disse que não tinha retro e eu sabendo que tá aquela retro lá no fundo do pátio da obras lá, um 

jovem pedindo um serviço de retro, eu penso assim tão difícil que é o jovem seguir na lavoura, quantos 

jovens a gente tá vendo largar a lavoura e daí o cara vim pedir um serviço de retro para arrumar uma 

lavoura, abrir a lavoura, tirar toco aí não tem a retro, mas enquanto está uma retro parada ali, por que 

motivo tem essa retro parada? Eu não consigo entender nunca ninguém vai conseguir me convencer 

disso aí, que tem um motivo um mínimo aceitável para aquela retro estar ali, só pra concluir presidente, 

no mínimo aceitável para estar aquela retro ali, não...não... ninguém consegue me convencer disso aí, 

quando eu tô errado eu admito mas isso ninguém consegue me convencer, deixo aqui meu lamento por 

isso, vê um jovem podendo estar investindo na sua propriedade e não ser atendido porque tem a retro 

parada ali, desculpe por prolongar." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos 

foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a tribuna o VEREADOR RODRIGO, saudou a 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Hoje é mais só para 

parabenizar o vereador mais votado do Barão, nosso amigo Alvicio pela passagem do aniversário, 

Deus te dê muita saúde para ti seguir trabalhando pelo nosso município, que continue esse cara 

parceiro do município do jeito que tu é. Também não poderia deixar de falar aqui do assessor 

Mauricinho, um grande amigo, foi vereador junto comigo em outro mandato, parceiro do município, 

seguido estava aqui quando era Vereador nas reuniões da Acverc, o vereador Lagarto acho que hoje 

pode ver, a gente tem bastante amizade eu e ele, um cara que sempre quando tinha algum problema 

que ele pudesse resolver, a gente ligava, pedia um apoio para ele, ele também era policial civil, não sei 

se está afastado, aposentado, não sei, mas ele era, acredito eu que continue sendo, deve estar afastado, 

sei lá, um grande parceirão e sempre ajudou nós em algumas buscas que tivemos através da Acverc ele 

sempre apoiava o nosso município, sempre muito parceiro, já vinha com a amizade no meu pai também 

quando foi vereador ele também já era vereador, acho que daí depois ele parou de concorrer, não é 

que ele não se elegeu mais, ele parou de concorrer até onde eu sei e hoje está trabalhando de assessor, 

tenho certeza Lagarto que se pegar a parceria dele, pelo tanto que eu conheço ele, com certeza ele vai 

fazer o que pode para ajudar o nosso município aí, então deixar um abraço que ele teve visitando o 

município hoje e me pechei com ele lá na prefeitura, ele e o Vereador Lagarto lá, deixar só meus 

parabéns por ele estar lembrando nosso município aí, representando o PDT." Usou a tribuna o 
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VEREADOR ALVICIO, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Quero agradecer o povo baronense, os amigos, colegas, por várias mensagens me 

parabenizando pelo meu aniversário foi na quarta-feira, caso de epidemia não pude convidar os colegas 

para comer um churrasco lá em casa, não pudemos fazer aglomeração, até nisso... até gostei porque 

economizei um troquinho né, mas não pude nem convidar para tomar um chopezinho e comer uma 

carne assada mas gostaria de poder, mas vamos ter muitos para frente se Deus quiser ainda, e quero 

agradecer a administração por ter trabalhado aí nos Morrinhos aí na nossa região aí, hoje estão 

entrando para... começaram entrando para o Cerro dos Abreus, estava um pouco preocupado com a 

nossa região ali, com a minha região, tinha umas partes bem complicadas, as pessoas cobrando e com 

razão mas a gente está aqui trabalhando e a gente sabe da situação que a administração vem 

enfrentando por causa dessa pandemia desse coronavirus aí, então por isso eu quero dizer ao povo do 

Cerro dos Abreus que eu tô atento às necessidades do nosso povo, da nossa região e de todo o município 

e eu não cobrei antes mais da administração que patrolasse as nossas estradas porque eu sabia que 

tinha outros pontos que estava em maior necessidade que a nossa, mas na medida do possível fiz as 

cobrança e a máquina hoje começou a fazer a nossa região e eu trabalho dessa maneira, eu olho para 

ver o que é mais necessário eu vim aqui pedir e ir lá pedir para o prefeito também, graças a Deus 

sempre tenho um bom diálogo com o prefeito, os colegas vereadores também tem tido graças a Deus, 

com todos, não tenho diferença com nenhum dos nossos Vereadores aqui, me dou bem com todos e hoje 

estou botando um projeto aí na Câmara para que a nossa administração aí junto com a Secretaria da 

Saúde, muitas pessoas já me falaram isso aí e faz tempo que eu venho pensando, até na época que eu 

era um candidato, mas eu não cheguei tocar nesses assuntos nas casas na campanha porque tem coisas 

que a gente tem que deixar para a hora que tá aqui, se puder fazer, fazer, que é fazer uma planilha no 

posto de saúde, o secretário aí, para disponibilizar uma van ou micro-ondas uma vez por mês ou de 

dois em dois meses para deslocar as pessoas daqui do Barão para Porto Alegre para doar sangue 

porque é uma coisa que eu acho muito importante, sangue é vida e uma coisa que vai beneficiar o povo, 

tem pessoas que já me falaram muitas vezes, eu não vou porque não tem jeito de ir e se nós fizer isso aí 

vai ajudar muito o povo, muitas pessoas que eu vejo pedindo doador de sangue, por essa epidemia está 

em falta de doador de sangue, os estoques estão bem pouco, eu mesmo tive problema na minha família, 

minha cunhada que tivermos conseguir doador de sangue, a coisa estava complicada, uns não querem 

ir por uma situação, outros para outra, por causa dessa epidemia mas eu creio que passando essa 

epidemia aí fica muito fácil de fazer uma planilha, um controle aí, a secretaria da saúde se fazer e botar 

na rede social aí que o povo vem e se inscreve e marca o dia que quer ir doar sangue, bota no sábado 

que não mexe no transporte, no sábado eu acho que é de bom tamanho, se tem 10 pessoas para ir no 

sábado, bota aquelas dez pessoas numa van, vai, marca ali, fica uma coisa muito boa e vai beneficiar 

muito, até de muitas vezes um parente da gente que nem aconteceu comigo, já aconteceu com outros 

parentes meus, com várias pessoas, até eu já fui doar sangue mais uma vez, de ter lá o sangue disponível 

para essas pessoas, isso é uma coisa que eu acho muito importante para o nosso município e é isso aí, 

eu agradeço a todos." Usou a tribuna o VEREADOR FABIO, saudou a Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. “Primeiramente parabenizar meu colega Alvicio aí 

pela passagem do seu aniversário também. Queria novamente agradecer ao secretário de obras aí, toda 

atenção que ele tá dando ao nosso município aí, ontem mesmo eu tive em contato com ele ontem que 

era domingo, a esposa dele me passou que ele estava recebendo gente na casa dele para fazer pedidos 

na casa dele, ele estava atendendo, logo depois já entrou em contato comigo, então queria agradecer 

ele, toda atenção que ele tá dando aí e paciência que tá tendo aí em atender todas as vezes aí que eu 

ligo para ele. Queria agradecer novamente meu amigo Lody que hoje teve me visitando ali para 

confirmar 100% a emenda do nosso deputado Alceu Moreira aí, veio para me informar que a emenda 

está 100% garantida, que logo, logo já está no nosso município aí, a qual já destinamos aí com meus 

colegas de bancada aí, aonde vai ser destinado esse valor de R$ 200.000. Falar a respeito dos  pedidos 

de indicação hoje, fiz um pedido que a prefeitura estuda um acesso a uma casa de um morador que a 
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gente tem na cidade, no centro aí, que essa pessoa o acesso da casa é muito complicado, ele não 

consegue entrar na casa dele caminhão, veículos grandes, até carros dependendo carro é difícil o 

acesso à casa dele então que a prefeitura estude um acesso porque até estive comentando com ele e ele 

me comentou que estes tempos mais estava fazendo uma obra na casa dele e esses materiais tiveram 

que ser largados lá na estrada geral, ele tem que carregar todo o material para dentro da casa dele lá 

de reboque de trator porque ele não tem acesso a casa dele para caminhões, então deixo o meu pedido 

aí que possa ser estudado essa abertura de uma entrada para casa dele ali, que é o Paulo Vaz da Silva 

aqui, o Paulinho que todo mundo conhece. Falando de um outro pedido de indicação que eu fiz com 

meus colegas também, eu fiz um pedido a respeito de a prefeitura fazer uma cedência de duas retros 

escavadeiras que fiquem localizadas, como nosso município é um município muito grande em extensão 

e tem umas zonas que são muito longe daqui, eu faço esse pedido para ser estudada a possibilidade de 

deixar uma retroescavadeira abrangendo o local dos Pachecos, Gramal e Cerro dos Cabritos e outra 

retro que fique fazendo serviço somente nessas localidades que é Cerro dos Abreus, Invernada, Passo 

Grande e Morrinhos, que essas retros fiquem de posse da prefeitura trabalhamos somente nesses locais 

porque é uma região muito longe, então às vezes quando um morador precisa de algum serviço, essas 

retro tem que ser deslocada daqui até lá, então fica muito inviável isso aí, já faço esse pedido que daí 

a retro fique lá somente nessas regiões abrangendo estes serviços, entrada de casas, bueiros, plainados, 

poços de águas, que seja feito o pedido na Secretaria da Agricultura; compreendo que se for esse 

serviço feito através da prefeitura   o valor da retro sai mais barato que essa retro estivesse cedida para 

alguma associação, então se essa retro estiver lá que elas permaneçam lá em algum local, que trabalhe, 

que daí todo dia se disponibilize um funcionário para sair daqui até lá, que pegue essas retros e faça o 

trabalho somente nessas regiões, então seria duas retros, uma abranger Pachecos, Gramal e Cerro dos 

Cabritos e outra Cerro dos Abreus, Invernada, Passo Grande e Morrinhos." A PRESIDENTE 

LAURENI usou a palavra. "Pois bem, a gente agradece, também estamos nas redes sociais nos 

ouvindo, é muito bom isso, nessa semana até pessoas me ligaram dizendo que estão assistindo as 

Sessões da Câmara, acho que faz parte do nosso trabalho ir até o interior do município, às vezes a 

internet não ajuda muito mas as pessoas conseguem nos assistir, acho que devemos de dar o devido 

respeito a eles e mostrar o trabalho que a gente se dedica pelo município. Gostaria de dizer que ainda 

nos encontramos em bandeira preta né e os vereadores ainda em distanciamento ocupando os assentos 

do plenário por isso que às vezes as pessoas não escutam o que os vereadores estão falando mas era 

justamente por isso que estamos né, 0 casos positivos, isso para nós é um orgulho até o município tá 

tão bem cuidado né e devemos continuar nos cuidando das aglomerações, meu único receio é que as 

pessoas enxerguem esse tema, começa baixar o percentual né de casos e acham que já passou o convite, 

não, não passou o covid e nós devemos continuar nos cuidando porque a saúde é a coisa mais 

importante que temos e o nosso profissional está contente com isso, falando isso hoje estive no posto 

saúde conversando com a equipe das vacinas, como talvez  já viram, as pessoas já viram que foi postado 

que amanhã seria a segunda dose de vacinas de pessoas acima de 65 anos acima e o município ainda 

não recebeu as vacinas, o governo federal não repassou, nosso governo estadual não pode né nos 

repassar a vacina e é do Instituto Butantan, como disse a Nádia não pode se trocar a marca da vacina, 

quem fez aquela marca vai ter que esperar chegar a mesma marca, então, achei as gurias muito 

depressivas porque são pessoas que... é um trabalho exemplar das gurias para fazerem... para fazerem 

a vacina, se dedicarem né, driver thru e elas estavam bem para baixo hoje, estavam bem abatidas e 

achei assim que a gente, a gente reconhece o trabalho das pessoas, não depende nem delas nem do 

município e nem do prefeito e até tem que vir para nós do próprio governo, esses dias me disseram, o 

Prefeito tem que comprar vacina, como é que as vacinas não vem, é que as pessoas não estão escutando 

as notícias, vem do governo federal que  vem para o estadual para repassar para as coordenadoria, 

então esse vai ser motivo de amanhã não haver  drive thru né, mas elas tem uma perspectiva que uma 

semana, quanto muito uma semana e pouco, duas semanas, essas vacinas estariam aí e também é 

preocupadas pediram que comentasse que as vacinas das crianças de 6 meses a 5 anos estão faltando 
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muitas crianças e as mãozinhas que ainda não trouxeram essas crianças para vacina que tragam né 

gente, não deixe a criança sem vacina, as gurias estão ali prontas e preocupadas, elas sabe até a quantia 

de mães que não vieram ainda, então vamos cuidar isso porque é um caso sério e aqui no posto a pessoa 

pode vir que vai estar sendo muito cuidado aqui." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando 

foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições: INDICAÇÃO Nº 

044/2021 DO VEREADOR ALVICIO que seja estudada a possibilidade de através da Secretaria de 

saúde colocar uma Van uma vez por mês para levar pessoas que queiram doar sangue ao Hemocentro e 

Hospitais de Porto Alegre. INDICAÇÃO Nº 045/2021 DOS VEREADORES MARCOS, 

RODRIGO, FABIO, ALVICIO E LAURENI que encaminhe a regulamentação se ainda não estiver 

regular, sobre o funcionamento de empresas de aplicativo de transporte em nosso município. 

INDICAÇÃO Nº 046/2021 DO VEREADOR MARCOS que seja, conforme a Legislação vigente 

observada a possibilidade de pagamento de difícil acesso as serventes de escolas municipais, visto que 

necessitam de deslocamento para chegar até seu local de trabalho. INDICAÇÃO Nº 047/2021 DOS 

VEREADORES MATEUS E LEANDRO que juntamente com a Emater providencie a vinda de mais 

um extensionista para atuar no município, sendo que é de extrema importância esse serviço para o 

desenvolvimento da agricultura em nosso município. INDICAÇÃO Nº 048/2021 DOS 

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

possibilidade de disponibilizar duas retroescavadeiras para ficarem em algum local de cada região, uma 

para prestar serviços para as localidades Invernada dos Abreu, Passo Grande, Morrinhos e Cerro dos 

Abreu e outra para prestar serviços nas localidades Zona dos Pacheco, Gramal e Cerro dos 

Cabritos.  JUSTIFICATIVA: As referidas regiões ficam longe da sede do município e tendo uma 

máquina disponível para a região agilizaria os serviços que fossem solicitados pelos moradores, por 

exemplo acesso de residências, plainados e demais serviços, sugere-se que o pedido de hora/máquina 

fosse solicitado através da secretaria de agricultura, onde o valor pago se tornaria mais barato do que o 

valor pago para as Associações. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 050/2021 DOS VEREADORES 

LEANDRO, MARCIRIO E JEIRE VARLEI que seja providenciado reforma de ponte na localidade 

Linha Nova em frente à Igreja Luterana. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 051/2021 DO 

VEREADOR FABIO que seja providenciado melhorias no acesso à residência do Senhor Paulo Vaz 

da Silva.  Justificativa: Não há acesso para veículos grandes, somente veículos pequenos conseguem 

acessar o local. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 052/2021 DA VEREADORA LAURENI que seja 

providenciado restauração da UBS Neuza Barragan com troca do piso do corredor interno, do saguão, 

calçadas no lado dos consultórios, da entrada dos fundos e da lavanderia, bem como que seja realizado 

reforma nos banheiros. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 018/2021 DOS VEREADORES JAIRE 

VARLEI, LEANDRO E MARCIRIO que informe a situação do recolhimento do lixo, enviando cópia 

do contrato em vigor, aditivos, pagamentos efetuados, roteiros contratados, responsável pela 

fiscalização do contrato, assim como seja enviado cópia de todos os contratos já realizados pela 

municipalidade com a respectiva prestadora de serviços, em exercícios anteriores. Justificativa: Fatos 

ocorridos neste último sábado, dia 24/04/2021, onde o recolhimento do lixo ocorreu no sábado à noite, 

por volta de 22 e 23 horas, enquanto a cidade estava sem luz, chovendo forte, e o funcionário da empresa 

sendo submetido à respectivo trabalho. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 019/2021 DOS 

VEREADORES MATEUS E JAIRE VARLEI que informe se existe alguma empresa que esteja 

realizando qualquer tipo de auditoria na Prefeitura, se sim informe o nome da empresa, o valor pago, 

qual a forma de contratação, enviando cópia do contrato. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 020/2021 

DOS VEREADORES MATEUS E MARCIRIO que informe qual a situação da frota de ônibus 

escolares de propriedade do município, se encontram-se em condições de estarem trafegando caso 

retornem as aulas, enviando relatório de gastos em manutenção de ônibus realizados no ano passado, 

com nome das oficinas, valores gastos e serviços prestados. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES 

DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder do PDT, saudou a 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Tenho um pedido de 
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informação aqui a respeito daquelas casinhas da Caixa, nem é da Caixa, é Minha Casa Minha Vida né, 

até foi uma senhora que me falou para mim ali hoje, fala para nós lá Lagarto faz este favor, não sei 

como é que tá aquilo ali presidente, ela até me falou que já vai ter luz ali, vai ter água por causa da 

Casa do Mel que vai para ali, eu falo a verdade, eu tive só uma vez ali, ela me disse que as casas estão 

caindo, é verdade? Aí ela disse: porque a prefeitura não... não sei, isso também não é assim, não pode, 

pelo menos o terreno para construir uma casa ou ajeitar uma que dá, não tive ali, não sei como tá, até 

já digo quem é, acho que é tua tia Angulista, disse ela: eu não tenho um terreno como tem outros aqui 

que não tem, até citou o nome das pessoas, não vou dizer agora aqui,  isso é importante, não adianta 

deixar cair aquilo ali e findar, aí não vai ficar ninguém porquê... eu não sabia né Fabinho, ela me falou 

que ia no banco agora ela me disse: Bah Lagarto vê isso aí pra nós ali; Não, se tu fez, muito bom isso 

aí, então deixo o pedido, vamos ver com o prefeito o que que pode fazer ali né e é isso." Usou a palavra 

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

pessoas que se faziam presentes. "Eu vim aqui para fazer um pedido de informação que eu pedi na Casa 

aqui sobre o andamento da obra Casa do Mel e aí está em fase final a execução do projeto Casa do 

Mel, provavelmente será encaminhado a análise da Caixa Federal para a verificação e aprovação dos 

mesmos estão após a devida aprovação será providenciado licitação da obra, até hoje o deputado 

Heitor Schuch está aí no município aí, tá de passada que ele estava em outro município, tá lá na casa 

da presidente do nosso partido, a Luciane Teifke e ele tá lá, depois que findar aqui a Sessão eu vou lá 

para poder conversar com ele para ver o que que ele pode trazer para o nosso município aí para 

melhorar nosso município. também queria dizer sobre o que veio na semana passada o deputado do PP 

aí o Marcos Vinícius aí, que eu tive ali com o Mateus conversando com ele e fiquei feliz que ele também 

tá bem,  tá pensando no nosso município sobre o colégio ali, ele tá bem dedicado para dar o que for 

preciso para ver se tem algum jeito de fazer alguma coisa pelo colégio do Barão aí e aí a gente foi lá 

na Emater também e demos uma conversada e também queria dizer aqui que eu tô junto com o Mateus 

ali sobre apoio aos professores, o meu voto será também com certeza a favor dos professores porque 

eles têm os direitos deles e eles tem que brigar aonde for preciso, então cada um tem sua opinião, estou 

junto com o Mateus nessa opinião dele aí e também tô faceiro aqui que vi uma resposta de indicação 

minha sobre algumas entradas aí do interior que vai o secretário lá para olhar para ver se já pode ser 

feita algumas pontes, alguns pranchões, algumas coisas trocadas, então é que nem eles estão falando e 

comentando, a gente fica faceiro porque o secretário de obras está bem, começou bem e até conversei 

com ele, ele disse que tem bastante coisa para arrumar, então é assim a gente tem que criticar mas 

também tem que gravar e eu tô vendo ele é bem esforçado mesmo, é assim que a gente precisa no 

município, que ele faça o trabalho dele e também que não fique bravo comigo porque alguma crítica 

sempre vou fazer porque o pessoal me procura e o meu dever é ser os olhos do povo, o que tá bom a 

gente tem que gravar e o que tá ruim a gente tem que criticar e também me esqueci de falar sobre o 

deputado do Lagarto ali que vai dar um apoio também e o dos demais da turma da bancada do PMDB 

também, então é isso daí, tudo que vem de melhor para o nosso município, é melhor."  Usou a palavra 

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

pessoas que se faziam presentes. "Sobre a função dos professores ali que nem os colegas estavam 

comentando ali, eu também estou totalmente, defendo os professores porque os professores são a classe 

que mais trabalha dentro do município e as pessoas que capacitam nossos filhos e estão sempre se 

esforçando e acho que eles merecem todo o respeito e manter esse pagamento deles porque são uns 

excelentes profissionais e é que nem eu falei, já repito [ininteligível] e sobre aquele negócio do lixo ali 

que eu não tinha falado ainda nada, eu concordo com o vereador Rodrigo ali que de repente a empresa 

não quis deixar acumular para o outro dia o serviço né e fez naquele dia, naquele sábado com chuva e 

sem luz, por ser com chuva não enxergo problema, isso é que nem o Rodrigo falou, a gente vê em vários 

municípios carregando lixo com chuva mas sem luz aí é complicado né, só um funcionário que nem o 

Marcelinho ali muito esforçado mas só ele com uma lanterna, talvez até do celular, focando para achar 

os lixos para carregar, eu acho que fica um pouco meio complicado dele trabalhar e sobre a função ali 
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de que o Executivo não tem nada a ver com isso aí eu já discordo com o vereador Rodrigo, eu acho que 

o Executivo contratou a empresa mas tem que ver se a empresa tá trabalhando certo, correto, que não 

tá colocando em risco os funcionários que trabalham com ela, aí nessa parte eu discordo com o 

Vereador, acho que o município tem sim a ver com essa parte aí do lixo aí, do horário de carregar e a 

manutenção." Usou a palavra o VEREADOR MARCOS, Líder do MDB, saudou novamente quem 

não estava presente em sua primeira saudação. "Tive na Câmara hoje, o amigo Maurício estava aqui, 

não consegui falar com ele, queria aqui deixar um abraço, fomos colegas como o vereador Rodrigo 

também, várias pautas na Assembleia pela Acverc e grande parceria, abraço pro Maurício. Parabéns 

para o vereador Alvício também pela passagem de seu aniversário, como dizem, esqueceu, perdeu meu 

número né não me ligou mas ele tá com a desculpa da pandemia, é boa essa. Também ia comentar a 

questão da vacina que foi lamentável que não pode ter sido feita mas é uma preocupação grande, de 

todo mundo e isso aí o momento que tivermos as doses com certeza todo mundo vai ser avisado e acho 

que nós devemos comunicar as pessoas para não perderem a segunda dose que é muito importante. 

Quanto a questão dos professores bem citada pelo vereador Mateus, eu o final de semana eu tive várias, 

várias professoras me ligaram e inclusive pessoal da... eles tem uma comissão para tratar como o 

Prefeito sobre isso, mas eu quero dizer que esse problema vem se arrastando, como dito aqui, mas eu 

tenho certeza absoluta que não é uma vontade do prefeito de cortar salário de professores ou seja qual 

funcionário for porque o serviço deles é muito bem prestado, sabemos disso, passei pela secretaria 

quase um ano, ali conversei com muitos, sei que é uma dificuldade extrema e com certeza concordo 

contigo Mateus a questão de que estar em casa estão trabalhando mais do que nas escolas, sei disso 

porque tenho professora em casa, minha irmã é professora, é vice-diretora da escola Dom Pedro II e é 

uma tensão assim ó, o tempo todo lidando com escola quando tá em casa, então quero dizer que é muito 

louvável a profissão mas quero dizer que não é da vontade do prefeito de cortar nada, a questão está 

sendo uma coisa legal que está sendo cobrada do Prefeito, com certeza, com certeza só vai ser feito o 

que for exigido por lei, isso vocês podem tirar da cabeça e outra coisa, além de... com o decorrer do 

tempo, com o decorrer do tempo o salário defasou, concordo com vocês, mas há pouco tempo atrás, 

vamos dizer não muito tempo 8, 10 anos, Barão do Triunfo na região era referência salarial dos 

professores, sabemos disso com fatos inclusive temos várias professoras de outros municípios que 

trabalham aqui também pelos salários ser atrativos mas concordo, temos que entender a situação do 

Prefeito e dos professores, com certeza se o prefeito tirar algum direito atual deles e eles têm esse 

direito por lei é só entrar na justiça que recebem no próximo mês de novo, isso eu comentei com o 

professor Rafael que é meu amigo, que conversamos no sábado sobre isso e fiquei de conversar melhor 

com a assessoria jurídica da prefeitura para ver exatamente a legalidade do ato. Só para concluir 

presidente, quero pedir uma atenção especial para o secretário Toninho que é meu amigo, conversei 

com ele ontem... hoje, hoje de manhã, só que o Mato da Justa a gente tá com uma precariedade extrema 

ali, agora de tarde vindo para Barão passei, primeira entradinha da lomba no falecido Carlito tá 

horrível e para concluir também quero agradecer o prefeito pelas respostas e que continue cada vez 

mais respondendo as nossas indagações porque assim a gente não precisa estar...(Presidente; Vereador 

Marcos, esgotou o tempo), só para agradecer então o Executivo por estar enviando as respostas e 

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

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Como o colega falou veio as respostas, 

agradeço mas ainda falta as respostas do ano passado, eu sou vereador de mandado passado e tenho 

informações que são de extrema valia para a comunidade que foram pedidas no passado por mim, pela 

vereadora Luciane, tem vários pedidos que não foram respondidas, até inclusive tem o Rodrigo, tenho 

ali a lista. Pois bem, o colega Marcos falou uma palavra e eu frisei, aqui na minha anotação, Barão do 

Triunfo era referência de salário, falou bem Marcos, era, infelizmente agora seremos referência em 

baixo salário para professores, em baixo salário pois se defasou, os outros municípios deram 

reconhecimento, vantagens financeiras e nós perderemos essa... os professores perderão essa 

vantagem, coisa que como disse, se tivesse, quando veio a denúncia tivesse sido resolvido a lei, estaria 
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resolvido mas infelizmente se deixou levar empurrando e chegou nesse ponto que está. Uma pessoa me 

mandou mensagem em referência ao piso salarial, ano passado eu bati bastante, não gostei até o tom 

da resposta que veio, assim mais uma vez estamos informando como se tivesse um pai falando com um 

filho, dando uma xingada, mais uma vez te falei isso aí, eu sou Vereador, eu tenho direito de cobrar 

quantas vezes for necessário uma resposta, uma informação e ali disse que tá sendo pago o piso salarial, 

infelizmente eu tenho aqui que dizer que não tá, talvez eu possa me estar... errar algum dado aqui mas 

vou me tirar informar melhor e semana que vem vou trazer, mas a lei do difícil acesso como foi falado 

aqui diz que é 10% do salário base do professor, o difícil acesso que os professores ganham no 

município hoje é R$ 130, R$ 130 corresponde a 10% de R$ 1300 só que o piso salarial é R$ 1400, então 

se prova se com isso que é por A mais B que tá errado que não tão recebendo o piso, eles recebem  R$ 

139,78 que corresponde a R$ 1397 com 80 que é o salário mínimo dos professores, piso... menor piso 

dos professores, o certo então eles estariam estar ganhando R$ 1400... R$ 1443, existe uma defasagem 

de 3.5 por cento no salário, no piso salarial dos professores e o piso corresponde ao que... ao professor 

entra... ao básico, quando entra, não conta as promoções por tempo de serviço ou por plano de carreira, 

desculpe não consegui expressar perfeitamente, mas eu vou procurar essa pessoa durante a semana e 

semana que vem trago corretamente." Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LAURENI, 

saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Gostaria de parabenizar o 

vereador Alvicio por mais um ano ocorrido né Alvicio, vencido, lutado, né a gente agradece a cada ano 

que passou porque esse próximo a gente nunca sabe como é que vem, mas esperamos que... sempre 

estar com saúde, te desejo muito sucesso, muita saúde na tua vida junto com a tua família e continue 

esse amigão que tu é Alvicio, te admiro e sempre te disse isso, trabalhamos quantos anos na Secretaria 

de Obras e eu na prefeitura e a gente sempre teve uma amizade perfeita para bem dizer, nunca tivemos 

desencontros, eu acho que isso que vale o trabalho da gente no dia a dia. Também estive com o assessor 

do deputado Afonso Motta, me deparei com ele no saguão da prefeitura junto com Vereador Varlei, o 

Mauricinho como a gente chamava ele, Vereador também no tempo que eu fui Vereadora, a gente 

participou muito das reuniões da Acverc, ótima pessoa e também como disse o Mateus, o Deputado 

Marcus Vinicius esteve em nossa cidade, convide os deputados que venham, eu não quero saber de 

partidos, se é PDT, se é PP, se é PTB, se é MDB né , o Heitor Schuch também como o Leandro falou 

que está na nossa cidade hoje, que bom, que bom que olhe para o nosso município gente, nós não temos 

partido aqui nessa Casa, como foi dito, cada um faz o seu trabalho mas que os deputados enxerguem a 

gente é isso que nós queremos, o que nós que vier para nós que tiver de doação, de emendas 

parlamentares, será muito bem aceito, é o que nós precisamos, nós precisamos deles, eles são as nossas 

costas quentes, eles estão lá para trabalhar para os municípios, então assim, eu deixo um grande abraço 

ao Afonso Motta, ao Marcos Vinícius, ao Heitor Schuch que enxergaram nosso município nessa semana 

e que venha fazer uma visita, se Deus quiser isso passará e essa Casa está à disposição para recebê-

los, deem o recado a eles. Como foi falado aqui, o Varlei também falou Minha Casa Minha Vida né as 

casinhas que foram feitas, hoje nós estávamos comentando, Vereador Fábio teve esse assunto, esse 

assunto vem rolando, não existe mais esse programa Minha Casa Minha Vida mas as pessoas foram 

né, ficaram... foram... sonharam com essa casa muito e aonde o município deu estrutura para que isso 

acontecesse, o município entrou com escavação, com rede de luz e água, né vereador Rodrigo, naquela 

vez e o que a gente sabe disso, aquela verba da Minha Casa Minha Vida ficou a cargo do Banco Sicredi, 

eles que contrataram a empresa que faria as casinhas e o que que aconteceu? A empresa faliu e o 

Sicredi... eu nunca tinha visto uma verba federal vim direto para um banco, para uma agência contratar 

a firma de execução, a firma faliu, não vieram mais, deixaram pela metade, um serviço mal feito, só 

areia, quase não tem cimento, foi, as pessoas vieram a essa Casa aqui, estive presente numa reunião, o 

pessoal Sicredi veio, fizeram ainda um financiamento a mais porque tinha subido o material, para ver 

se acontecia o término das casinhas, as pessoas foram de acordo como essa senhora mesmo, tia do 

Rodrigo, estava seu Manoel aqui e eu não acho justo isso e isso terminou simplesmente e ficou, há dois 

anos eu mandei... eu e o prefeito Elomar fizemos um ofício porque a gente teve lá visitando, eu tenho 
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até fotos das casas, do estado que estavam, só mato, mato, brejo, que lá ficou materiais, lá ficou ferro, 

ficou fossa, ficou madeiras, só que sumiram muitas coisas né gente, sumiram, o que ficou lá ficou as 

estruturas, as telhas que também foram retiradas muitas e está de pé aquele material e a gente enviou 

oficio para o Sicredi e aonde veio para nós, até eu não tive tempo hoje de procurar o ofício, dizendo 

que o Sicredi não tem nada mais a ver no município e que as casinhas fica a cargo do município fazer 

a limpeza, então acho muito bem lembrado, tanto pelo vereador Fábio hoje de manhã como Vereador 

Varlei, de nós tomarmos providência quanto a isso, se não é de ninguém vamos pegar esse material, o 

executivo vai fazer um projeto de doação numa hora que precisão a algumas pessoas, alguma família 

que não tenha onde morar, que está precisando do seu materialzinho que seja muito bem reaproveitado, 

muito boa a lembrança de vocês dois. Também gostaria de dizer aqui de como foi muito comentado 

pelo Mateus agora, dos avanços dos Professores, não somos nada contra as professoras muito ao 

contrário, eu acho que a dedicação de um professor para os nossos filhos, para qualquer profissão, é 

a profissão que inicia as outras profissões é o nosso professor e isso já vem se arrastando há mais de 

um ano, se fosse, o prefeito fosse contra isso já teria cortado no outro ano, não tô puxando o saco de 

prefeito aqui, tô dizendo a verdade do que eu sei, já foi feita reunião nesta Casa com essa comissão de 

professores né com o jurídico e o prefeito, explicando a real situação do que que tá acontecendo, o 

Prefeito está sendo obrigado ou então ele vai tirar do bolso dele esse acréscimo que tá sendo, esse 

avanço que está sendo pago porque o Ministério Público julga indevido e que eu acho que deveria 

vocês fazerem uma visita ao prefeito, se inteirar do assunto, realmente o porquê que ele está sendo 

apontado, isso é uma realidade que eu sei porque eu já passei por isso, no ano passado já era assim, 

os professores estão sabendo e se ele se acharam lesados eles que entre na justiça, se é um direito deles 

eles tem que receber, esse é meu ponto de vista, nada contra, eu acho que eles tem todo direito, eu 

sempre admiro o professor porque é a primeira, a primeira profissão da vida de qualquer um de nós é 

o professor, além do pai e da mãe, mas quando quisermos ter um pouquinho mais de sabedoria é o 

professor que nos passa isso." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, 

convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia três de maio de 2021. 

 

 

Sala de Sessões, 26 de abril de 2021. 
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