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Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, no Plenário da Casa 

Legislativa, realizou-se a décima segunda 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 11/21, previamente 

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

correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. nº 103/2021 encaminhando respostas às 

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

EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 014/21 encaminhando proposições aprovadas em 26 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 

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

"Quero dizer ao povo baronense, dá meus parabéns para todo nosso município que o nosso município 

eu considero que é um povo muito trabalhador, muito guerreiro, muito lutador, pela passagem do Dia 

do Trabalhador, primeiro de maio, nesse sábado, temos de parabéns, o nosso município é um município 

de guerreiro, de pessoas que vivem na luta a cada dia, um povo muito trabalhador, nós todos aqui 

soubemos disso somos... considero que somos também muito trabalhador dentro desse nosso município, 

sempre lutando para o melhor de todos nós e quero dizer aqui nessa noite, tô trazendo um projeto aqui, 

projetinho ali, eu tive visitando ontem a região de Gramal, ontem visitei uns amigos ali, visitei o seu 

Madinho ali, uma pessoa já de idade mas é muito meu amigo, visitei o seu Airton, visitei o Adilson Cruz, 

visitei mais umas pessoas ali, é muito importante a gente dar uma visitada nos amigos que são distantes 

aqui do nosso município, da sede e tive olhando as situações ali nas estradas e até botei um pedido de 

providência. numa travessia ali que depois vai ser colocado aí, no telão, que precisa muito de uma 

pontezinha lá que é uma sanga que é numa curva e sai da curva e dá numa lomba, esses dias um 

caminhão cheio de adubo até... passou a sanguinha e caiu a traseira dentro da sanga, um lugar 

apertado, a curva fechada e fazendo uma pontezinha fica mais reta e tira a curva, uma coisa muita 

importância e a estradinha é muito apertadinha, a estrada é um trecho curto, é 1 km e pouco de estrada 

mas muito apertada, se tu encontrar um motoqueiro, de carro tu tem que parar porque não cruza um 

pelo outro, é uma travessia de pouco mais de um quilômetro, mas é muito fechadinha a estrada, eu 

passei de caminhonete ontem, encontrei um de moto, para cruzar tinha que parar, tinha que parar para 

ele cruzar, é uma estrada muito fechadinha e tem mais algumas situações assim no nosso município 

que eu queria que a administração botasse por dentro da lei, no regime da lei se eu não me engano é 5 

m de largura a estrada, nós temos bastante situações assim que o secretário estando com o papel junto 

ali, da lei, teve vezes quando eu estava na Secretaria de obras que eu tive que carregar comigo certas 

vezes porque tem pessoas que não querem entender, não querem compreender que tem que abrir a 

estrada e quer ter estrada boa mas muitas vezes não tem lugar que cruze um caminhão e aí tendo o 

regime da lei junto com o secretário a pessoa tem que aceitar, dá um aviso para ele, se tem uma cerca 

que tá na beira da estrada que não tem como abrir por causa da cerca, avisa ele, dá um tempo, ó dentro 

de tanto tempo você tem que retirar a sua cerca que nós queremos botar a estrada no lugar, isso aí nós 

temos bastante situação dentro do município desse jeito aí, tem pessoa que fica brava se passar uma 

patrola e afrouxar um moerão da cerca, vira numa fera de bravo, mas a estrada uma da outra às vezes 
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não dá 3 metros de largura, isso é uma coisa que tem bastante situações assim no nosso município, tem 

bastante a situação, eu conheço nosso município quase todo posso dizer e ali tem essa situação ali, mas 

é não é difícil de fazer, só que é um trecho que tem pedido dessa ponte ali o Adilson até me falou que 

as madeiras ele consegue e tem criança ali que estudam e a hora que os ônibus estavam funcionando, 

os outros anos atrás, quando dá chuvarada não cruza ônibus lá e as crianças tem que levar a pé até 

aonde o ônibus cruza na principal porque não cruza na sanga; esses dias um rapaz não morreu dentro 

da sanga lá quando deu aquela enchente para lá, isso faz uns dois meses e pouco, três meses, porque 

eles deram falta e voltaram, o rapaz caiu dentro da sanga de moto e ia morrer afogado e eles 

conseguiram chegar a tempo de salvar o rapaz nessa sanga lá, disse que é o único lugar de uma grande 

necessidade de uma pontezinha lá e aí eu trouxe isso aqui para Casa e a gente quer ver a melhoria de 

todo o nosso município porque eu sou vereador de todo o município de Barão de Triunfo, não sou 

Vereador só de Cerro dos Abreus, sou vereador de todo o município e tudo aquilo que puder trazer 

para essa Casa de melhoria para o nosso povo baronense eu tô nessa luta aí junto com os colegas 

Vereador para tudo aquilo que nós puder fazer de melhor pelo nosso povo vamos trabalhar e vamos 

fazer porque nós o povo nos escolheu, nos botou aqui nessa Casa para nós dar o nosso melhor para 

nosso povo baronense e merece o nosso apoio e o nosso esforço, nada do que nós fizer de bem pelo 

nosso povo não será demais, o nosso povo é um povo merecedor, um povo lutador e guerreiro, então a 

gente vem trabalhando aí unido, graças a Deus, tenho muita união com os Vereadores aí, tenho união 

com o prefeito, com a administração; também não posso deixar de agradecer a administração, a nosso 

secretário de obra que tá fazendo um excelente trabalho nas nossas estradas, deu uma melhorada muito 

boa na Produção até onde fizeram, entraram agora essa semana para Cerro dos Abreus, entraram ali 

na região dos Menezes e hoje estavam no Cerro dos Abreus, foram até lá na esquina de onde eu moro, 

tá ficando excelente trabalho, nosso secretário vem desempenhando um grande trabalho, eu tô gostando 

do que eu tô vendo, que maravilha eu embarcar num carro lá em casa e vim até Barão, uma estrada 

bem boa, claro que não é só eu que preciso de estrada bem boa, não vão as pessoas achar que eu quero 

só no Cerro dos Abreus estrada boa, quero todo o município alinhado, só que é uma coisa que a gente 

sabe que é aos pouquinho, mas tá melhorando e vai melhorar mais, nós temos aqui para isso e quero 

deixar essas palavras e o meu boa noite a todos." Usou a tribuna o VEREADOR FABIO, saudou a 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Eu queria mostrar para 

vocês questão de um pedindo de informação que eu fiz, que eu recebi hoje a resposta, sobre a questão 

do profissional que faz o serviço da iluminação pública no Centro e no interior, recebi a cópia do 

contrato de prestação de serviço e já está sendo providenciado nova licitação para continuação do 

serviço, então o contrato com profissional ali já tá vencido, então o prefeito já tá fazendo nova licitação, 

tomara que tenhamos sorte aí que novo profissional que assuma aí faça um ótimo serviço para nós aí 

que estamos precisando aí, tem muita questão aí na luz no centro e no interior aí para regularizar logo 

aí. Eu queria compartilhar com vocês uma história que eu vivenciei sábado com um amigo meu numa 

cidade vizinha aí, interior assim como Barão do Triunfo, eu estava sábado na cidade lá, na cidade de 

Brochier comentando com um morador lá da cidade e ele me contou uma história de um morador lá 

que incendiou a propriedade dele, pegou fogo na casa e no galpão dele e era duas, três horas da 

madrugada quando ele viu para ir lá ajudar a socorrer essa pessoa aí eu perguntei para ele como que 

ele tinha visto que o cara não mora perto da casa dele, como ele sabia que o rapaz estava precisando 

de ajuda aí ele me disse assim que a cidadezinha do interior lá, é quase como o Barão do Triunfo, que 

quando tem algum morador precisando de ajuda, eles tocam o sino da igreja e todo mundo sai para 

ajudar, diz ele que quando chegou na casa da pessoa já tinha uns 30, 40 pessoas ajudando, ele disse 

assim que não interessa quem seja que quando alguém precisa de ajuda sai todo mundo para acudir 

aquela pessoa que estava necessitada, então queria convidar os colegas vereadores aí para nós trazer 

uma união que essa para nossa casa aí para fazer da nossa cidade também um Barão melhor e aquela 

cidade lá, eles investem muito nos agricultores deles, ela é a cidade capital do carvão vegetal, eu até 

estava comentando com ele, ele disse que a prefeitura ajuda muito eles lá que até a questão quando 
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eles precisam construir um forno de carvão a prefeitura cede um pedreiro para construção do material, 

da obra, ele só entra com o material e a prefeitura disponibiliza todo o serviço de construção, sempre 

incentivando os agricultores, no caso a agricultura deles lá é carvão né, é a cidade capital do carvão 

vegetal, então achei muito bonito a união da cidade lá e o apoio que a prefeitura dá para seus 

moradores lá." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer 

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

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Dar um feliz dia do trabalho para o pessoal todo de 

Barão do Triunfo que são merecedores, todos são trabalhadores. Eu trouxe uns pedido de informação 

para essa Casa aqui hoje sobre a verba que veio para o covid, fiz um pedido de informação para ver 

tanto veio e quanto foi gasto e no que foi gasto, deixo o pedido para...que vai ser apresentado daqui a 

pouco. Também fiz outro pedido de informação sobre as máquinas, quantas máquinas o município tem 

e caçamba que estão ativas e as que estão estragadas e quantos funcionários tem também, deixei esse 

pedido aí e falando sobre a estrada que o vereador Alvicio falou ali, aproveitar e vou comentar também, 

eu passei na região do Cerro dos Abreus na semana passada ali e vi que tão fazendo um bom trabalho, 

até lá nos Menezes eu tive passando lá e tá uma estrada muito... tá ficando boa e pedir para que o 

secretário de obra na hora que conseguir, dê uma passadinha ali da esquina do Alvício né que nem ele 

falou até o Paulo Olécio lá, tem um trecho de estrada ali que tá muito ruim, até é na frente da casa do 

seu Lé tem um buracão lá que quando chove até o pessoal ficam caçoando lá que tem que pescar, então 

botar umas caçambadas de cascalho lá para que seja resolvida, que fique uma estrada boa, melhor 

para todos, um transporte para que todo mundo possa trafegar com mais segurança. Falando na parte 

da agricultura também eu quero deixar um pedido para o executivo que providencie conserto do trator 

da associação do Passo Grande que pela informação que eu tenho, da comunidade, esse trator veio 

para aqui para o município para ser feita a manutenção, para que ele retorne o mais rápido para 

comunidade para que possa ajudar os agricultores que lá é um lugar muito distante e tem pouca 

máquina e que nem eu falei na outra Sessão, o trator da Invernada, a associação da Invernada não 

consegue atender a todos, é muito corrido porque trabalha em todo mundo, trabalha em Cerro dos 

Abreus toda área de Barão para lá quase que todas as regiões e aí fica muito... sobrecarrega demais o 

serviço, não tem como a gente... o pessoal lá conseguir atender nós todos. Também peço que parte da 

agricultura aí o secretário da agricultura tome mais uma atitude ali na parte das emergência, essa 

semana passada lá na Invernada morreu um novilho lá da... o Veterinário mandou enterrar que era da 

raiva, não foi feito um exame, um teste mas ele mandou enterrar que os sintomas era da raiva, isso 

morreu na quarta-feira esse novilho, quando aí o cara ligou para aqui, para o município ali, para o 

secretário e pediu que fosse lá enterrar o terneiro, o novilho, ele ficou de ir quinta até o meio-dia mas 

não apareceu, quando foi quinta meio-dia já os cachorros estavam mexendo, os bichos estavam 

mexendo, aí um senhor de 77 anos de idade estava com uma pá cavando para enterrar o novilho aí até 

mandei pegar meu trator com a plaina e ir lá tentar ajudar por causa que...bah! um homem de 77 anos 

cavando de pá para enterrar um novilho fica meio puxado né, então eu peço que o secretário dê mais 

uma...uma cuidada dessa parte aí." Usou a tribuna o VEREADOR MARCOS, saudou a Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Como de costume novamente 

Presidente, queria só fazer uma explanação rápida sobre duas indicações que tem aqui, uma sobre, já 

falado, que a gente vem falando a muito tempo, semana passada eu comentei até aqui na Tribuna, que 

é a questão do estacionamento do entorno da praça, que já é uma pauta que a gente vem falando a mais 

tempo, acredito que desde o ano passado e é uma pauta que o prefeito está com bastante intenção de 

organizar, então a gente tá colocando uma indicação para ficar protocolado aqui junto com o Executivo 

que na medida do possível seja providenciado, que eu acredito que vai melhorar muitas coisas na... 

inclusive no trânsito da cidade, sem falar do embelezamento e uma segunda que é justamente, já também 

falando sobre isso, que é uma ideia também que o prefeito fala desde o ano passado e de repente esse 

ano vai ser colocado em pauta, espero, que é a contratação na medida do possível, legalmente também, 

de uma empresa especializada em urbanização, que trabalhe a urbanização da cidade, melhorias de 
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ruas, melhorias de sinalizações, talvez um estudo viário de uma rua ou outra poder ser invertido o 

trânsito para tentar adaptar melhor o trânsito da cidade, sei que é complicado, sei que é difícil, sei que 

é fácil de se acostumar... difícil de se acostumar mas com o tempo tudo se acostuma e a gente tem que 

começar a pensar em crescer porque a gente sempre defendi aqui o trabalho unificado e pensando no 

crescimento da cidade, então isso é um dos primeiros passos para a gente ir começando a mostrar 

desenvolvimento, mostrar que podemos crescer gradativo e com... de acordo para não, de repente, 

tomar uma atitude no trânsito aqui e dura 1, 2 meses ou 3 meses e já tem que inverter de novo porque 

o pessoal não se adequou, porque não ficou bom, tivemos cidades vizinhas aqui que fizeram mãos únicas 

ou com rótulas e tiveram que se adequar porque, por um estudo não bem feito, então acho que isso é 

uma coisa muito importante; um assunto que tá em pauta também a nível de estado que a gente vê jornal 

e esse não deixa de ser abrangente na cidade também, é a questão da volta às aulas, hoje meio-dia 

mesmo assistindo o jornal, todo... as escolas do estado principalmente, alguns municípios estão 

tentando se adaptar mas como disse uma pessoa entrevistada, uma diretora, grande parte dos alunos 

ou todos, estão sem vacina e grande parte das professoras também estão sem vacina, então isso é uma 

coisa do prefeito pensar aqui na nossa cidade de repente, houve situações, municípios que as 

professoras começaram a ser chamadas para serem vacinadas até com prospecto de logo na frente 

começar as aulas de novo, então acho que era uma coisa que tinha ,que tinha que se ver; estava 

conversando com o secretário de saúde agora pouco ali e ele me falou que estão organizando uma data 

logo em seguida agora para iniciar a vacinação de pessoas com comorbidades, então isso já é uma 

alternativa, agora a gente sabe que chegaram vários lotes de vacinas no Brasil e vai ser distribuída 

para os Estados e para o Município, então é uma coisa de pensar essa intenção de repente de uma 

vacinação no máximo possível as professoras para logo ali na frente se pensar na volta às aulas. 

Também Presidente queria, para concluir, o deputado Gabriel Souza, teve dia 29 de abril agora uma 

audiência pública na Assembleia sobre uma causa que já se defende há muito tempo mas às vezes se 

parece bobagem, inclusive 2014/15 eu e o vereador Rodrigo fomos numa causa parecida em Arroio dos 

Ratos que na época defendida pelo Deputado Paulo Odone, que é a causa animal, animal de rua, e hoje 

ainda a gente não tem muito aqui na nossa cidade, cidade de interior, às vezes vemos muito a questão, 

os animais, cachorros na verdade né, e hoje inclusive fui indagado por um munícipe aqui meu amigo, 

o Beto do açougue, o Beto Schmidt, Norberto Schmidt, falou sobre a questão da castração animal pelo 

nosso veterinário, uma coisa que já foi colocada nessa Casa que eu sei, se não foi esse ano, foi no 

passado, mas já foi falado a possibilidade de uma castração por intermédio do município, secretaria 

da agricultura, para tentar controlar a população animal na cidade que parece que é bobagem mas no 

decorrer dos tempos aumenta bastante e às vezes até incomoda, então eu moro no interior, isso não é 

tão problema, mas na cidade eu acredito que seja bastante problema e é uma causa que a gente tem 

que começar a se ater e daqui a pouco se é por questão de tempo da veterinária, talvez a gente possa 

organizar alguma coisa por aqui, conversar com o prefeito, talvez uma ampliação do trabalho da 

veterinária ou contratação de outro para tentar poder fazer alguma coisa nesse sentido."Usou a tribuna 

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

presentes. "Saúdo a todos que depois das Sessões muitos me procuram pelas redes sociais para me 

mandar alguma mensagem, fazer um comentário, tem bastante gente comentando, gostando da forma 

como a gente tem trabalhado, questão da transparência buscando trazer transparência, uma pessoa me 

falou assim que depois que passa a eleição a gente não fica sabendo mais de nada mas não, a gente 

tem as redes sociais é para isso e a Câmara também está aberta para as pessoas terem acesso às 

informações do que acontece aqui, o dinheiro que é usado na prefeitura não é do prefeito, não é meu, 

não é do secretário, não é de ninguém, é do povo, é graça a nós que tem dinheiro na prefeitura, no 

governo do estado, governo Federal e tudo mais, graças ao trabalho de todo mundo. Também aproveito 

e já saúdo a todos pelo dia do trabalhador, eu acho que o trabalho dignifica a pessoa, todo trabalho é 

digno seja ele na área pública, civil... privada, na... o aposentado aquele que já deu sua parte, enfim 

desejo a todos um feliz dia do trabalhador. Buscar ser breve, a questão dos professores, eu bati bastante, 
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foi comentado que o prefeito não quer tirar o...não é intenção do prefeito, ninguém tá acusando o 

prefeito de querer tirar esse benefício, o ganho dos avanços, mas sim quanto vereador, estou do lado 

dos professores e vou fazer de tudo para tentar manter que os professores tenham esse ganho e também 

vou fazer de tudo para tirar a limpo essa história por causa que ficou meio obscura a história 

sinceramente sou bem sincero em dizer, é estranho porque disse que no ano passado se... encerrasse, 

não cortasse o prefeito ia ter que tirar do bolso, ficou em off, ficou [ininteligível] por meio ano e agora 

de novo e nunca apareceu um papel para mim dizendo que o prefeito de... obrigando o prefeito a fazer 

isso aí, então tô aqui novamente pedindo essas informações hoje. Também eu vou falar de novo a 

questão da retro da Invernada, hoje fiquei muito triste, uma pessoa foi na minha casa logo depois do 

meio-dia com outro assunto e falou: tu não sabe o negócio da retro, dá pra fazer um plainado para meu 

filho fazer uma casa, daí disse: olha, retro eu vejo que tem algumas e tem uma que tá parada a meses 

na prefeitura, mas diz que está estragada, me decepcionou, me decepciona ver um cara, um gurizão 

novo querendo seguir na agricultura e não é feito o serviço dele e a retro parada aí agora procurando 

nas redes sociais um cara lá do Gramal se queixando que não tem água e nós temos uma retro parada, 

eu até faço o convite para os vereadores que quiserem nós fazemos uma reunião com o prefeito para 

tirar saber essa história dessa retro porque eu não participei da reunião mas os colegas participaram 

e ele disse que por ele a retro voltava e aonde é que tá parado? Onde está trancando? Sou parceiro, 

deixo aqui o convite para nós organizar um dia e fazer uma reunião com o prefeito e tirar a limpo essa 

história por causa que deixar uma retro parada, uma retro funcionando porque até onde sei, estava 

funcionando, parada, não tem lógica ficar quatro meses parado, quem é que... se fosse de vocês, fosse 

um de nós aqui essa retro ia ficar parada, se fosse particular, ninguém ia deixar a retro parada, botar 

trabalhar, infelizmente no município não tá acontecendo a retro está parada. Citando agora essa 

questão que eu falei do gurizão, do jovem querendo ficar na agricultura, vi ali as colocações do colega 

sobre a diferença da agricultura e tudo e eu fiquei muito triste ontem porque estava no interior, na casa 

de um parente, um familiar, e comentando diminuição da lavoura de fumo, o colega falou ali que 

Brochier é a capital nacional do carvão e eu desde guri sempre vi dizer que Barão se sustenta do fumo, 

quando eu converso com o dr. Norberto uma cidade de fora, esses dias estávamos falando sobre 

Encantado, do que que vive lá dr. Norberto, lá vive disso, disso aquilo outro, e nós aqui nossa principal 

matéria-prima é o fumo, tu não precisa andar muito, não precisa andar 10 km, 5 km para achar uma 

redução de um milhão de pés de fumo numa região, esse que nós estávamos ontem estava falando, olha 

nós plantava 80, o pai se aposentou vamos plantar 30, o vizinho ali plantava 150 vai para Passo Fundo, 

eu sei que o vizinho mais na frente plantava 60 e tá largando, tá parando também, do que nossa cidade 

vai se sustentar, o fumo a gente todo mundo sabe da calamidade que está o fumo, faz 12 anos que eu 

escuto falar no mesmo preço do fumo e eu não sou agricultor, a minha principal fonte de renda não é 

agricultura mas sou um defensor da agricultura porque é isso que sustenta nossa cidade e tá na hora 

do poder público começar a pensar o que que... como é que nosso município vai se desenvolver 

economicamente, o desenvolvimento do município é o pessoal ter dinheiro, é a renda per capita, é o 

coloro ter dinheiro para melhorar sua casa, para investir, para dar um emprego para um peão e tá na 

hora do município mudar a forma de pensar, pensar na forma do crescimento do nosso povo." Em 

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

as seguintes proposições e Projeto de Lei: INDICAÇÃO Nº 049/2021 DO VEREADOR MARCOS 

que seja na medida do possível iniciada a obra de estacionamento oblíquo na praça municipal visto que 

é uma obra de interesse público, para questões de embelezamento e melhoria da trafegabilidade, 

sabendo-se que já é uma obra planejada a algum tempo. INDICAÇÃO Nº 050/2021 DO VEREADOR 

MARCOS que na medida do possível e obedecendo a Legislação que seja estudada a contratação de 

uma empresa para estruturação, embelezamento e possíveis modificações viárias pertinentes ao atual 

momento do trânsito em nossa cidade. INDICAÇÃO Nº 051/2021 DOS VEREADORES MATEUS, 

LEANDRO, MARCIRIO E JAIRE VARLEI que seja estudada a possibilidade de ser cedido uma 

retroescavadeira para alguma Associação da região da Zona dos Pacheco e Gramal. INDICAÇÃO Nº 
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052/2021 DO VEREADOR FABIO que seja estudada a possibilidade e viabilidade de desmancharem 

as casas do Programa Minha Casa Minha Vida e doarem o material para as famílias que tinham sido 

contempladas com as casas, caso alguém não queira, que o material seja doado para outra pessoa que 

esteja precisando.  INDICAÇÃO Nº 053/2021 DO VEREADOR LEANDRO que seja estudada a 

possibilidade de cada agricultor ter direito de no mínimo 5 horas de hora/máquina através da Secretaria 

de agricultura. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 053/2021 DO VEREADOR ALVICIO que seja 

providenciado patrolamento e abertura da estrada, saindo da picada, passando pela Igreja Cristo é a 

única esperança indo até o Senhor Paulo Roberto na localidade do Gramal, com construção de uma 

ponte com urgência nesta travessia. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 054/2021 DO VEREADOR 

LEANDRO que seja providenciado patrolamento da estrada da Linha Alfredo Silveira, com a abertura 

de valo para colocação de canos em frente à residência do Senhor Fernando Antunes da Silva, o morador 

tem os canos, necessita somente do serviço da máquina para abertura e colocação dos mesmos. PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO Nº 021/2021 DO VEREADOR MARCIRIO que informe quais valores extras 

vieram para o Covid, tanto no caixa livre quanto para a secretaria saúde, informando no que foram 

gastos. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 022/2021 DO VEREADOR MARCIRIO que informe a 

relação de quantas máquinas e caçambas o município possui atualmente, quantas estão estragadas e 

quantos operadores e motoristas estão locados nas secretarias de obras e agricultura. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 023/2021 DO VEREADOR JAIRE VARLEI que seja enviado a esta Casa 

Legislativa informação sobre quem prestou e está prestando serviço de perícia médica ao município, 

nos anos 2020 e agora 2021, com cópia do documento de contratação e do processo que deu origem à 

contratação, pagamentos realizados, e lista dos atendimentos já realizados e/ou encaminhados para 

perícia até o momento. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 024/2021 DOS VEREADORES MATEUS 

E JAIRE VARLEI que encaminhem cópia de todo processo referente ao questionamento do pagamento 

de avanços e plano de carreira do magistério. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 025/2021 DO 

VEREADOR MATEUS que encaminhem cópia de todo processo do concurso do licenciador 

ambiental, tanto do concurso quanto de posteriores averiguações, da parte da Prefeitura ou de outros 

órgãos. PROJETO DE LEI Nº 029/21 Institui o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR e o 

Fundo Municipal do Turismo – FUMTUR e dá outras providências. Após, passou-se ao espaço dos 

LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou a 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Na semana passada falei 

sobre as respostas do ano passado que não vieram ainda e eu fui ver, analisar quais as respostas que 

não vieram, tem dois pedido de informações que não vieram, um do vereador Sandro e vereador Diogo 

que perguntava sobre a justificativa para as horas extras e outro, eu, a vereadora Luciane, vereador 

Tiago, vereador Sandro vereador Diogo, acho que vereador Canelão também subscrevemos a questão 

das horas extras e daí eu tô aí novamente cobrando essa resposta, já fiz uma indicação solicitando que 

fosse respondidas essas indicações e não foram, hoje eu tô trazendo aqui quais são as indicações, o 

porquê dessa situação, ocorreu um ano atrás quase mas é dinheiro público, não prescreve é o que a 

gente tem o direito de saber, quanto foram dispensados desses gastos aí, então deixo aqui o meu pedido, 

se for necessário eu fazer um pedido de informação nesse ano sobre esse assunto eu vou fazer, mas eu 

creio que não até porque o Executivo disse que ia mandar. A questão dos poços deixo aqui a sugestão 

que executivo tente algum projeto, às vezes um projeto não precisa de um recurso Federal, de um 

recurso muito grande, na questão das vertentes dos poços para tentar amenizar de uma forma mais 

ativa essa questão da falta de água, procure a Emater, a Emater do nosso município ´e muito atuante, 

pode procurar a Emater Estadual, mas nós estamos no Inverno e a gente tá vendo o pessoal ficando 

sem água, a gente vê os poços secando, meu pai tem um açude que está secando e é preocupante, quando 

chegar no verão, graças a Deus parece que quarta-feira vai chover mas é bem preocupante isso, o que 

que vai ser quando chegar no verão? Também foi falado a questão da granja, até hoje ia entrar com 

uma indicação essa semana e não entrei porque eu estava com os três pedidos ocupado, mas eu estava 

olhando ontem no Google Earth, com aquele problema do governo... do aplicativo que mostra do 
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satélite, a área dessa granja né, então na semana que vem acho que eu estar botando uma indicação 

para que se busque o melhor uso daquela granja nem que seja... eu não conheço, vou confessar que 

não conheço toda a área, o vereador Rodrigo acho que conhece melhor que eu, mas nem que seja... 

faça uma seleção pública para arrendar aquelas terras para não deixar virar tudo em brejo porque 

senão quando ver vai virar uma floresta amazônica a nossa granja, sendo que é uma área bem grande 

com mais de 20 hectares, então vamos deixar... vou na próxima semana estarei entrando com essa 

indicação. Agradeço a todos que acompanharam, que estão acompanhando nossa Sessão e meu telefone 

está sempre à disposição para qualquer auxílio, qualquer dúvida, qualquer questionamento." Usou a 

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

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Eu fiz esse pedido e eu quero parabenizar pelo dia 

do trabalho também e todos são trabalhadores, todos os baronenses e quem não é baronense também, 

hoje eu fui no gabinete do deputado Afonso Motta, fui bem recebido, ele vai nos mandar uma emenda 

para cá, nem me disse o que que é ainda, fiquei de ir lá pra gente conversar, mas o que vir vem bem-

vindo, aí conversamos bastante eu e ele, o Mauricinho um cara 100%, mandou um abraço para vocês 

aí guris. A respeito daquilo ali que eu falei do poço, o seu Nelson ali do Morrinhos ele também tá quase 

sem água diz ele, até já faz, foi protocolado umas duas, três vezes e não fizeram o poço pro homem lá, 

ele me falou para mim de novo até tem uma estrada, mas estrada eu nem vou pedir agora porque eu sei 

que é entrada e eles não vão querer fazer, não pode agora também, primeiro estão fazendo a geral mas 

no momento que der tem que fazer para todo mundo, não adianta, todo mundo precisa da estrada. " 

Usou a palavra o VEREADOR LEANDRO, Líder do PSB, saudou a Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Queria dizer sobre esse pedido que eu fiz hoje aí, de 

5 horas aí, o mínimo para frente para o pessoal da agricultura aí, que estão precisando bastante aí, 

que a gente sabe que tão passando bastante dificuldade e eles querem um apoio da prefeitura aí até por 

causa dessa seca aí mesmo que tão com esses poços aí também e foi muito falado em época de campanha 

também sobre os açudes né que se a prefeitura tivesse como... quanto mais açudes pudesse fazer para 

nossa população aí era um fator importante aí para no verão eles ter ali. Também estava vendo 

Facebook ali que em Dom Feliciano com recurso próprio da prefeitura veio uma retro, uma máquina 

escavadeira e aí também peço para o prefeito aí que eles estão falando que a prefeitura tá tudo em dia, 

tá tudo certinho, para tentar alguma coisa também para o nosso município, não esperar que nem falo 

muito nos nossos deputados que tem que ajudar, então a prefeitura também, tentar trazer alguma coisa 

de bom para nós daí, aí também queria comentar aqui sobre a visita do deputado que teve, do PP aí, o 

Marcos Vinícius que eu fui lá no colégio e aí segunda agora veio Heitor Schuch aí, conversando com 

ele, ele perguntou para mim que que achava, alguma coisa para o município, falei olha, o que eu vou 

te dizer, todo o apoio que o senhor puder dar para o nosso Colégio aí JJ aí de Andrade, situação ruim 

aí, para nós seria um fator importante para o nosso município aí porque a hora que sair tudo isso, 

graças a Deus, esse covid aí for embora vai ser um fator importante que não acho que de repente não 

vai ter nem aula né porque tá... nós acompanhamos lá e tá precária a nossa escola, então acho que de 

repente os colegas também consegui com seus deputados, também puder fazer alguma reunião para a 

gente tentar ver alguma coisa para botar em prática porque muita gente critica que os deputados vem 

só... estão visitando mas botar em prática que é bom, nada, então tá o convite para os colegas e pedir 

um apoio para seus deputado aí para nós tentar ver se nosso colégio volta aí tudo ao normal." Usou a 

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

e as pessoas que se faziam presentes. "Eu quero continuar naquele assunto da cedência das máquinas 

para as Associações, que é muito importante porque ficou bem provado que se tivesse uma máquina na 

associação, tanto faz ser da Invernada, Passo Grande ou Cerro dos Abreus teria sido atendido esse 

pedido lá da Invernada, de emergência e gerava mais economia para o município porque resumindo o 

assunto do novilho, no sábado meio-dia chegou uma caçamba com uma retroescavadeira para enterrar 

o novilho aí gera hora extra e gasto para o município e já tinha sido enterrado com uma pá e com uma 

plaina lá né, do jeito que deu, então se tivesse com certeza gerava mais economia para o município 
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porque tudo que economizar nessa crise que tá é muito importante e eu sou um defensor das 

associações, tanto da Invernada que foi a associação onde que eu tive uma... fui um dos fundadores da 

associação até o CNPJ da associação na primeira vez quem registrou foi eu como presidente, então eu 

defendo todas as associações, não é só da Invernada, vamos botar essas máquinas e tratores nas 

associações que elas vão trabalhar mais e vai ser com mais economia para o município e tudo vai sair 

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

não estava presente em sua primeira saudação. "Quero deixar aqui presidente, a minha satisfação de 

podermos voltar, pelo menos um pouco, a trabalharmos mais tranquilos, pena que ainda não temos 

público, mas acho que em breve teremos, já podemos desenvolver melhor nosso trabalho. Quero 

parabenizar sem dúvida a todos trabalhadores pela passagem do Dia do Trabalhador, dia primeiro, 

sábado e todos somos trabalhadores, de uma forma ou de outra todos somos trabalhadores e todas as 

funções são necessárias para o bom desenvolvimento da sociedade, então a gente tem que parabenizar 

todos. Quero também parabenizar o prefeito Elomar pela passagem de seu aniversário no sábado, que 

tenha muita saúde, muito sucesso e muita força de vontade e saúde para seguir trabalhando da melhor 

forma possível. O secretário passou a afirmação presidente, secretário da saúde, do início da vacinação 

das pessoas com comorbidades na faixa etária de 55 a 59 anos, me passou a recém, isso é importante 

a gente ajudar a divulgar porque está sendo decidida a data ainda, mas a primeira data vai ser para 

pessoas com comorbidades de 55 a 59 mas o dia vai ser definido ainda. Outra coisa, a respeito da 

distribuição de água, entendo perfeitamente a situação da seca, a gente tá enfrentando uma seca quase 

no inverno, isso é um problema seríssimo mas a prefeitura já tá trabalhando nesse sentido e, na medida 

do possível é claro, com o pessoal agora que chega o momento de fazer os canteiros para muda de fumo 

e muita gente não tem água, hoje eu soube que foi distribuído água para 1 ou 2 pessoas já para iniciar 

o trabalho de seus canteiros, então quero dizer dito que como já foi no ano passado também, as pessoas 

que tiveram essa situação, esse problema, se direciona a secretaria de agricultura que a prefeitura está 

fazendo esse trabalho na medida do possível. Também queria dizer presidente, que só para comentar, 

a questão da... o vereador Leandro comentou e muito comentado, eu vi também o poste de Dom 

Feliciano, a Prefeitura de Barão do Triunfo já tá organizando a compra de uma máquina escavadeira 

Poclain, como se chama, e isso vai ser com uma grande parte de fundo livre e o prefeito Elomar já se 

comprometeu conosco, com a comunidade, com o município e em breve a gente pode usufruir desse 

bem. Também para terminar, a respeito da ponte da granja muito bem pensada, ponte... do acesso a 

granja vereador Mateus, muito bem pensado, precisamos sim fazer uma melhoria naquilo lá mas 

inclusive eu queria deixar aqui os parabéns à administração atual porque nos 27, 28 anos de município 

até hoje que temos, primeira gestão que tá organizando o acesso organizado, mais rápido, mais perto 

com aquela ponte ali, claro que é por causa da Casa do Mel mas vai ser um sucesso para toda a granja 

e com aquele acesso organizado tenho certeza que vai melhorar muito o uso e a prática de todas que 

for necessária na granja, inclusive um possível parque de eventos, festa do município, entre outros. 

Queria também para finalizar, deixo aqui meu boa noite a todos, obrigado por quem assistiu e peço 

que continue assistindo porque isso é muito importante." Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE 

LAURENI, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Agradeço as pessoas 

que tem a paciência de nos assistir pelo Facebook, pelas redes sociais, muito importante para essa 

Casa, que esteja a par do nosso trabalho. Gostaria de dizer que foi tão falado aqui no covid, nas vacinas 

mas ainda a segunda dose da vacina Butantan, quem fez, que era para ter feito agora no dia 27 a 

segunda dose, ainda não chegou vacina, ainda não temos como fazer, eu sou uma das que entra nesse 

dia, mas esperamos né que na próxima semana talvez já estará chegando essa vacina e será avisado 

também no Facebook, como sempre e na rádio do Cerro dos Abreus, então pessoal fique tranquilo que 

a gente tá vendo, esse reforço é muito importante mas não causa nenhum problema por atrasar um 

pouquinho, não é culpa do município, não é do estado e do próprio governo que não chegou até nós 

essas vacinas ainda. Gostaria de dizer que sábado... sexta-feira eu recebi uma mensagem que o lixo lá 

na Invernada os Abreus estava cheinha as lixeiras, o Romildo me passou, e sábado já foi juntado, 
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agradeço muito a equipe e principalmente ao Marcelinho e ele me deixou dito que qualquer recado que 

tiver, passar para ele, então acho que é uma pessoa especial que nós temos dentro do município e que 

é muito trabalhador, dou os parabéns aquele menino e ele tá sempre pronto para nos ajudar. Sobre as 

casinhas foi falado aqui Vereador Fábio, colocou ali que foram né...seu pedido, acho muito justo mas 

na próxima semana a gente vai ter o ofício aqui do Sicredi, quero que vocês tenham acesso, esse oficio 

onde ficou destinado ao município como será a divisão dos materiais, não se sabe, isso tudo é poder 

público às vezes tem que passar por uma assistente social, mas isso não é o prefeito destinar, não cabe 

à ele dizer vai ser para fulano, sicrano, mas que seja usado por alguém, é muito válido o seu pedido, 

só que eu gostaria que você soubesse que terão acesso a esse ofício. Também no próximo domingo 

agora dia 9, Dia das Mães, quem tem sua mãe tira o tempinho né gente, não tenho mais a minha, sinto 

muito mas sou mãe, uma mãe feliz e digo a vocês, qualquer pouquinho que puderem visitar suas mães 

será para ela um coração cheio." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, 

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

 

 

Sala de Sessões, 03 de maio de 2021. 
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