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Aos dez 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 terceira 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 12/21, previamente 

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

correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. nº 117/2021 encaminhando respostas às 

proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. nº 118/2021 encaminhando respostas às 

proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. nº 119/2021 encaminhando respostas às 

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

EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 015/21 encaminhando proposições aprovadas em 03 de maio 

de 2021; Of. LEG nº 028/2021informando aprovação do Projeto de Lei nº 029/2021. 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 MARCIRIO, saudou a 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também parabenizar as 

mães pela passagem do seu dia ontem, o dia das mães, um dia sagrado que as mães merecem toda 

atenção então mando um forte abraço para todas as mães baronenses e para todas as mães do mundo. 

Eu coloquei um pedido aí, de providência de uma estrada ali que liga a Invernada ao Passo Grande, 

que fica... passa na frente da casa da residência do Eduardo Oliveira e do Estevão aonde se encontra 

um bueiro caído, um bueiro não tem mais condições de passar, fundeou o bueiro e está caído, eu 

coloquei um pedido de providência para fazer a manutenção desse bueiro lá e da estrada. Também eu 

tive passando esse final de semana na região que sai da Otelo Rosa até passando pela casa do ex-

vereador Sandro que liga lá na estrada da Serra do Herval, tá muito ruim aquele trechinho ali, se for 

possível patrolar lá, fazer a manutenção também que o pessoal estão pedindo muito para que faça uma 

manutenção lá naquele pedaço de estrada lá que ficou sem patrolar. Este final de semana eu também 

recebi várias reclamações do pessoal que vieram se vacinar do covid ali, sobre a falta de vacina, eu 

entendo e é muito... a gente entende que veio só oitenta doses e pelo que eu estou sabendo a população 

que tinha para ser vacinada era umas 300 pessoas, então eu peço se caso for possível, o secretário da 

saúde na próxima vez dá uma organizada ali para que se não vem vacina suficiente para todos, que 

seja pelo calendário no caso, quem é nascido até mês de abril ou maio, que dê certo as vacinas, seja o 

mês que for para que não venha as pessoas ali, pagar taxi, alguns tem carro outros não tem, tem que 

pagar taxi para vir ali para se vacinar, que é no carro e chegar ali faltar vacina, tem gente que pousou 

ali, desde a madrugada ali e não conseguiu a vacina e eles estão bastante irritado e eu entendo o lado 

deles, uma noite muito fria, madrugada muito fria e o pessoal ali não foram vacinados e aí quando a 

gente vê o pessoal começa a se anojar e não vão querer de repente vir mais para se vacinar, a gente 

não espera isso mas corre o risco, a gente tem que entender, a gente vai ir atrás, vai pedir que eles 

venham, a primeira coisa que eles vão perguntar: tu vai pagar o taxi para mim ir de novo? Tem muita 

gente que não tem carro e paga taxi para ficar ali porque tem que ser no carro, então pedir se o 

secretário da saúde tiver como ele organizar essa parte ali para o pessoal saia todos satisfeito, que no 

caso são 300 pessoas, 80 saiu vacinado, 220 ficam descontentes, isso aí fica ruim para nós todos e a 

reclamação chega até nós, então eu deixo esse pedido aí e era isso hoje, não vou me alongar muito, 
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muito obrigado presidente." Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou a Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente quero desejar um feliz e 

abençoado dia das mães a todas as mães em especial a minha mãe, fico muito feliz de tá podendo 

comemorar mais um dia com ela, graças a Deus a gente tem, a gente tem e quem tem mãe a gente tem 

que aproveitar e a gente para pensar, pessoas que infelizmente perderam suas mães cedo e infelizmente 

não puderam passar esse dia com elas mas com certeza toda mãe que é realmente uma mãe, que exerce 

papel de mãe merece abençoada e com certeza todas têm seu carinho. Quero desejar os pêsames à 

família seu Nelson Garcia, desculpe, Nelson Govoni que faleceu semana passada. Gostaria de também 

de fazer um pedido verbal, a Linha Francisca que foi patrolada, está bem boa a estrada, só ali depois 

passou a escola e sobe ali para o seu Sérgio Budelon ali para diante, tá bem estreita a estrada, tá meio 

ruinzinha mas o problema maior é o mato na volta, então peço que executivo, se puder patrolar e 

chanfrar a estrada, limpar um pouco as beiras de estradas, ali está bem perigoso, é uma estrada de 

movimento e tá bem perigoso aquele trecho ali. Gostaria também de novamente deixar uma cobrança 

aqui, a questão da iluminação pública é preocupante a situação aí a gente vê todas as ruas tem lâmpada 

por trocar, no interior então nem se fala, deixo aqui a cobrança verbal, que executivo tome uma atitude 

nesse sentido. Gostaria também de fazer um comentário aqui sobre as vacinas, na semana passada 

houve esse problema, veio pouca vacina, infelizmente tá vindo pouca vacina para o coronavirus mas 

deixar a mensagem para as pessoas que podem ficar tranquilo que vai vim mais, pode demorar um 

pouquinho mais mas vai vir mais e os idosos sempre vai permanecer nesse sistema de drive-thru, no 

carro, os idosos que foram vacinados nas casas vão ser vacinados nas casas de novo e hoje começou 

as vacinas das comorbidades, das pessoas que tem alguma doença numa lista pré determinada, pressão, 

problemas pulmonares, várias problemas, começou a ser vacinada hoje vai ser no posto, a gente, a 

prefeitura tem tentado divulgar ali pelas redes sociais, o Joelson está sendo bem parceiro e pedir que 

todo mundo colabore compartilhando os anúncios, os convite para ser vacinado porque é um fato novo, 

a pandemia é a primeira vez que a gente tá vivendo isso aí, tá bem complicado mas se Deus quiser a 

gente vai passar isso aí. Só falar brevemente sobre os pedidos de indicação que eu botei, colocando 

uma indicação como eu tinha falado na semana retrasada, sobre o piso do magistério, vai ter até um 

anexo ali mostrando didaticamente que alguma coisa está errada ou está sendo errado, pago errado o 

piso dos professores ou o difícil acesso, um dos dois tá errado então peço para o  executivo atenção 

nessa situação e se tiver errado que resolva pois isso pode, além de não tá sendo pago um direito dos 

professores, pode estar gerado um passivo para o  município mais adiante. Também até fica em aberto 

para os colegas, se alguém quiser assinar junto, a Moção de Apoio ao piso do magistério, da 

enfermagem, está para ser votado em Brasília e a gente vem nesse momento de pandemia a gente vê 

cada vez mais a importância da enfermagem na saúde, a gente tá vendo, a gente tem as professoras que 

conquistaram esse piso, tá na hora dos enfermeiros também lutar quantos auxiliares, técnicos, quantos 

os enfermeiros de nível superior lutar por esse  direito, daí deixo aberto se algum Vereador quiser 

assinar junto e peço a colaboração dos colegas nesse sentido e por último tem bastante gente me 

questionando a questão das merendas, se tá tendo distribuído para as famílias, a gente sabe que tem 

muitas famílias que estão passando por necessidade, seja pela pandemia, seja pela crise no fumo e os 

recursos para merenda tão vindo e não tá... não existe a... não tá tendo aula, então nada mais justo que 

se distribuir para as crianças, ainda mais as crianças de famílias carentes né então estou fazendo um 

pedido para que informe como tá... quanto tá vindo e se está sendo distribuído  e também, desculpe, a 

Assistência Social, é um momento muito difícil, muitas famílias com necessidades, a gente tá todo dia 

conversando com as pessoas, a gente sabe que tem muitas famílias com grandes necessidades e nada 

mais justo do que o poder público distribuir, auxiliar essas pessoas que realmente estão precisando, as 

famílias, claro depois de um estudo social, eu acho que sim deve, merece um apoio do poder público 

para passar essa fase, porque vai passar, um dia vai passar, se Deus quiser, a vacina está aí, os 

resultados estão aparecendo, mas enquanto isso cabe ao poder público fazer sua parte e ajudar aquele 

que realmente precisa." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram 
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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 dar o meus parabéns para 

todas as mães de nosso município de Barão do Triunfo e um grande abraço a todas as mães, apesar de 

eu não ter mais a minha, mas sinto muita falta dela, mas tem a minha filha que é mãe, tem a minha 

esposa que é uma excelente mãe, graças a Deus por isso, passamos ontem juntos, eu e a minha esposa 

e a minha filha e o meu neto, quero dar esses parabéns para todas as mães de nosso Barão e de todo o 

Brasil e o mundo. Quero trazer a essa casa aqui ó, eu tive ontem, anteontem, sábado, ali em Gramal 

conversando com o coordenador de obra ali, o Claudinho, gostei muito de conversar com ele e ele me 

pediu que eu desse um apoio ali para ele junto aqui com a administração, secretário de obra, para 

patrolar as divisas do nosso município com São Jerônimo, ele disse que daqui uns 10 dias ele vai estar 

disponível para fazer essa parte ali e queria que a administração desce um apoio para ele, eu acho 

muito justo, o pedido que ele me fez e o povo ali também, tive ali conversando com as pessoas, que 

desce um apoio para ele com uma patrola e uma caçamba já seria muito importante para botar cascalho 

nas região ali na divisa que tem uma extensão grande de divisa ali do nosso município com São 

Jerônimo, gostei muito, é um cara simples, um cara humilde, um cara gente boa, ele pediu para mim, 

para administração, Prefeito ou secretário de obra entrar em contato com ele para daqui uns 10 dias 

enviar uma patrola e uma caçamba para ajudar ele fazer as divisas do nosso município com São 

Jerônimo, eu acho que ele tem toda razão de pedir esse apoio e nós temos toda obrigação de dar esse 

apoio a eles lá, eles são... tem a divisa, a estrada é a divisa do nosso município, nós todos somos 

sabedores. Quero aqui também dizer que eu venho trazer aqui um pedido de uma reforma de uma ponte 

aqui na Zona dos Menezes ali embaixo onde é a divisa de São Jerônimo também com Barão, onde era 

o falecido Chico Pi, na época que ele era vivo tirou as madeira até tem as madeira lá tiradas para 

reforma dessa ponte, é uma situação bem complicada que para o lado de lá tem o Sidnei, tem a esposa 

dele que é filha do falecido Gerardo, ela cuida ali da mãe dela, se não me engano 15 dias por mês e 

tem que passar por cima dessa ponte tem que descer da moto e empurrar para passar por cima porque 

tá perigosa a ponte, de carro muito complicado de cruzar, é arriscado, eu passei lá essa semana, eles 

fizeram um desvio para o lado de baixo, que a firma essa que trabalha tá cruzando por um desvio que 

eles fizeram, mas por cima da ponte não dá pra arriscar a cruzar  e eles têm a madeira e a comunidade 

ali apoia, se quiser fazer até num sábado ou avisar eles, eles fazem um pechorão e vem ajudar a fazer, 

tem uma porção de pessoa ali interessada em ajudar a fazer, uma coisa muito simples de fazer somente 

se esforçar e ter vontade de fazer. Também tô botando aí um pedidinho de um bueirinho, botar uns 

cano, não precisa ser cano grosso aqui na entrada da associação aqui onde era o Cavadeira ali do 

lado de cima do Joel ali, que entra para baixo ali, o negócio de ter feito agora aquela cruzada ali que 

findou aquela cruzada que era bem em frente ali que descia para baixo, cada vez que chover ali vai 

abrir uma valeta, já tem uma valeta para chegar na associação e para atravessar tá ruim de atravessar 

um carro ali e para descer para baixo, tem o senhor Ormirio que mora ali para baixo, tem mais gente 

que mora pra li e pode ser uns caninhos finos, caninhos de 30 ou de 40 é só para quando chover que é 

uma coisa de necessidade, que vai ser sempre uma encrenca enquanto não quiser isso aí ali, eu peço 

que faça isso aí para aquele povo ali porque é um povo que merece." Usou a tribuna o VEREADOR 

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

deixar aqui meus parabéns a todas as mães também, em especial a minha aí pela passagem do Dia das 

Mães. Primeiramente o que o colega Marcirio falou ali a questão da vacina ali, controles, eu fiz um 

pedido de providência hoje colega, tá na Casa aí, vai ser passado daqui a pouco a questão da 

organização das vacinas, ter uma elaboração que fique melhor para o pessoal a questão da vacinação. 

Queria compartilhar também para as pessoas, os pedidos que veio a resposta para mim hoje, a questão 

do muro do lado do Posto Saúde ali, a construção do muro, recebi a resposta que será providenciado 

pela prefeitura também, eu tinha pedido questão do dormitório para os médicos ficarem de plantão no 

Posto de Saúde, recebi a resposta que será elaborado o projeto da construção da obra e outro pedido 

de indicação que eu tinha feito, materiais escolares para as crianças, será estudada a possibilidade da 
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secretaria da educação para análise do pedido para entrega e coleta dos materiais escolares e quero 

deixar também aqui, falar aqui com a questão dos moradores, até os colegas vereadores aí se quiserem 

dar um apoio também, futuramente nas próximas semanas eu vou buscar apoio para a Emater e vou 

dar uma saída da nossa cidade aí, procurar apoio com novas empresas aí que queiram fazer 

investimento na nossa cidade porque eu tive olhando e eu ando bastante para fora também, tem muitas 

cidades vizinhas nossas aqui que tem várias plantações e criações então eu acho que a gente também 

tem que trazer isso para o Barão do Triunfo também, por exemplo plantações de nozes, oliva, laranja, 

várias culturas e criações de aviários também tanto para carne quanto para a produção de ovo, criação 

de carne suína, isso aí tudo coisa que a gente pode trazer para o nosso município simplesmente para 

aumentar a renda dos nossos agricultores aí, tanto que tem até empresas não muito distante do Barão 

aqui que eu já andei olhando que são fábricas de suco, se a gente tivesse plantações de laranja também 

no município a gente poderia vender lá, então eu vou nos próximos dias aí eu vou procurar apoio com 

a Emater aí e vou atrás dessas empresas aí, vê se a gente consegue trazer essas plantações ou criações 

para nossa cidade." Usou a tribuna o VEREADOR JAIRE VARLEI, saudou a Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero parabenizar todas as mães, eu não 

tenho a minha mais sempre cuidei bem de minha mãe e peço para vocês, cuide da mãe de vocês também, 

é difícil passar um Dia das Mães sem ter sua mãe no seu lado mas é o destino fazer o quê. Quero 

parabenizar as baronense e todas as mulheres que são mãe e quem não é mãe também vai ser um dia. 

Tenho um pedido ali de... está junto aí o Maninho, Vereador, pedir para vocês colegas aí que vão ajudar 

porque todo mundo depende do outro. Hoje é um dia especial, foi ontem mas todo dia especial, é isso 

aí e peço para vocês todos encarecidamente votem para nós aí, ajude, se depender de mim vou ajudar 

vocês também guris, vamos trabalhar para o nosso Barão." A Presidente LAURENI, usou a palavra. 

"Gostaria de dar minha felicitação pelo Dia das Mães, sou mãe, tinha minha mãe há dois anos atrás, 

hoje não a tenho mais, como disse o Vereador, é muito doído, muito doído não ter a mãe para nós 

abraçar, a saudade pega, mas a gente sabe que tudo tem uma hora e que Deus levou e que eu acredito 

que esteja melhor do que a gente aqui na terra, então tenho umas frases para falar da mãe porque sou 

mãe mas também tive a minha mãe e eu sinto que eu vou dizer dentro do meu coração: Mãe palavra 

que Deus inventou, um anjo que na terra chegou, veio voando nas asas do amor, mãe palavra mais 

doce talvez um pedaço do céu que Deus transformou em mulher, é a missão mais sublime, é amar de 

forma mais completa e dar o melhor de si e não receber nada em troca, mãe é sinônimo de amor e 

bondade, mãe não tem sete vidas mas daria a única vida por um filho, mãe palavra sublime em forma 

de flor cuja bondade se exprime em doses de puro amor, mãe é ternura e emoção seja no céu na terra 

é a mais suave expressão do amor que nunca encerra, seja jovem ou idosa, na alegria ou na dor tu és 

a mais bela rosa do reino de nosso senhor, receba dessa Casa em meu nome e em nome de todos os 

vereadores, as mamães do nosso município com muito carinho, essa mensagem e um feliz dia das mães 

que foi ontem, mas que a gente sabe que é todos os dias, o Dia das Mães." Em seguida, passou-se à 

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

proposições e Projeto de Resolução: INDICAÇÃO Nº 054/2021 DOS VEREADORES LEANDRO 

E JAIRE VARLEI que seja estudada a possibilidade de colocar guardas nas escolas municipais. 

INDICAÇÃO Nº 055/2021 DO VEREADOR FABIO que seja estudada a possibilidade de organizar 

a vacinação da segunda dose da vacina do covid 19, para que sejam vacinados com a segunda dose na 

mesma ordem em que foram vacinados os que fizeram a primeira dose. INDICAÇÃO Nº 056/2021 DO 

VEREADOR FABIO que seja estudada a possibilidade do Executivo dar apoio aos produtores de 

carvão do município com ajuda de construção de fornos.  JUSTIFICATIVA: Podendo ser usado como 

exemplo o município de Brochier, onde é cedido o pedreiro da Prefeitura para realizar a construção dos 

fornos de carvão, diminuindo assim o gasto e servindo de incentivo aos produtores. INDICAÇÃO Nº 

057/2021 DO VEREADOR MATEUS que seja reconsiderada a questão do piso do magistério, pois 

segundo a resposta do pedido de informação n° 012/2021 o município já está pagando o piso, porém se 

considerarmos o plano de carreira do magistério, o qual diz que o valor do difícil acesse será de 10% do 
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menor salário recebido por um professor, hoje sendo no valor de R$ 139,78, o mesmo mostra que o 

difícil acesso está sendo pago menor do que deveria ou realmente não está sendo pago o piso do 

magistério, pois o piso nacional do magistério hoje é no valor de R$ 1.443,12 então o valor do difícil 

acesso deveria ser de R$ 144,31.PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 055/2021 DO VEREADOR 

MARCIRIO que seja providenciado patrolamento da estrada que sai da Invernada dos Abreu, passando 

pela residência de Eduardo Oliveira, com manutenção de um bueiro neste local, passando também pela 

residência de Estevão Oliveira saindo na estrada do pinheirinho no Passo Grande. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 056/2021 DA VEREADORA LAURENI que seja providenciado reconstrução e 

embelezamento do laguinho da praça, bem como que seja retirado os pinos que estão danificando os 

passeios. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 057/2021 DO VEREADOR ALVICIO que seja 

providenciado construção de um bueiro na estrada da Produção em frente à entrada da Associação Data 

dos Amadores. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 058/2021 DO VEREADOR ALVICIO que seja 

providenciado reforma de ponte nos Menezes, na localidade Arroio dos cachorros, na divisa com o 

município de São Jerônimo, onde vai para a propriedade do falecido Chico Pim. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 026/2021 DOS VEREADORES MATEUS E LEANDRO que informe se está 

sendo distribuída a merenda para as famílias de baixa renda, que informe os quantitativos de alimentos 

comprados pela educação e como está sendo distribuída, que informe também quanto foi repassado de 

recursos para a compra de alimentação escolar e como foi gasto, informem também se a Assistência 

Social está distribuindo cestas básicas durante a pandemia, se sim quantas cestas básicas foram 

repassadas esse ano. MOÇÃO DE APOIO Nº 001/2021 DO SVEREADORES MATEUS E 

LEANDRO Os vereadores que a esta subscrevem, após ouvido o Plenário, com base no Art. 138, do 

Regimento Interno, propõem que Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE APOIO ao 

Projeto de Lei nº 2.564/2020, que ESTABELECE O PISO NACIONAL DO ENFERMEIRO, DO 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM, DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E DA PARTEIRA, de autoria 

do Senador Fabiano Contarato(REDE/ES) que está tramitando no Senado Federal. JUSTIFICATIVA: 

Justifica-se a presente MOÇÃO DE APOIO ao citado projeto de lei que fixa o Piso Nacional dos 

Enfermeiros, do Técnico em Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, o que vem de encontro 

ao que estabelece o Art. 7º, V da Constituição Federal, o qual estabelece como direito dos Trabalhadores 

“piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho”. Além disso, o projeto de lei em 

tramitação visa garantir a equidade entre os profissionais da saúde, frente as disparidades salariais 

existentes neste setor. Por fim, ressalta-se que no atual quadro pandêmico, são esses profissionais que 

estão na linha de frente, demonstrando seu inquestionável valor, arriscando suas vidas para salvarem 

outras, prova disso, foram as manifestações de aplausos, realizadas em todo mundo, em apreço a esses 

profissionais, portanto, mais do que justa a presente Moção de Apoio. PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 004/21 – Dispõe sobre a prorrogação da vigência da Resolução n° 09/2020, que estabelece novos 

procedimentos preventivos ao contágio pelo Novo Coronavirus (COVID 19), no âmbito da Câmara 

Municipal de Barão do Triunfo/RS e dá outras providências.  Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES 

DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR MARCOS, Líder do MDB, saudou a Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Só quero usar o espaço presidente, 

para desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães, especialmente à minha mãe, que tenhamos 

hombridade e sabedoria para entender o verdadeiro sentido da mãe e a necessidade que temos de ter 

uma mãe, então devemos ter o mais respeito possível por estas mães." Usou a palavra o VEREADOR 

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

presentes. "Eu também quero desejar um feliz Dia das Mães principalmente para a minha também que 

é uma guerreira, tenho muito orgulho dela.” Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder do 

PL, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Eu 

parabenizo de novo a todas as mães de Barão do Triunfo pela passagem do Dia das Mães, é um dia 

muito importante, como a gente já falou muito, que as mães são aquelas pessoas que estão no dia a dia 

junto com os filhos, às vezes fazendo a função de mãe e de pai, então depois das mães só vem as 
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professoras e professor né que pegam ás vezes até a mão do filho da gente para ensinar escrever, então 

merece todo o carinho, todo respeito, um abraço para todas as mães." Neste espaço, usou a palavra a 

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

"Muito bem colocado Vereador, tem tantas mães que são mães e pais, ensinam e criam os filhos 

sozinhas, então são guerreiras, são guerreiras, mãe sempre é um nome infinito, temos que dar os 

parabéns a todos do nosso município e do mundo inteiro. Hoje eu recebi... também estava vendo que as 

lixeiras estão cheias, até foi conversado com o Marcelinho e ele nos colocou que amanhã estará sendo 

juntado o lixo, então não se preocupem pessoal, a gente sabe que tem muito lixo esse fim de semana né, 

já foi o dia das mães, claro que juntou mais lixo, mas amanhã será juntado, então fiquem tranquilos, 

não estamos esquecidos." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, 

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

 

 

Sala de Sessões, 10 de maio de 2021. 
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