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Aos dezessete 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 quarta 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 13/21, 

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

passou à leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. nº 138/2021 

encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa. 

RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 

016/21 encaminhando proposições aprovadas em 10 de maio de 2021. EXPEDIDAS A 

TERCEIROS: Edital para Audiência Pública 002/2021. 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. "O meu pedido de providência é 

sobre um poço de água do homem... do seu Nelson Gularte, faz mais de ano que ele fez 

esse pedido, foi protocolado, ficaram de ir e não foram até agora e o homem tá sem água, 

lá teve aquela seca do ano passado e agora tudo de novo e diz ele: olha eu não vou mais 

lá Lagarto porque já pedi mais do que uma vez e não vão fazer pra mim, eu tô pedindo 

isso aqui ao Prefeito e ele sabe desse caso dele aí, ele tá pegando água da sanga, coitado 

do homem, eu fui lá hoje ver isso aí, então deixo o pedido para vocês, se vocês puderem 

me ajudar e a estrada dele tá péssima também, eu nem tirei foto porque ele estava na 

lavoura, não cheguei, fui lá e voltei ligeiro, mas deixo o pedido aqui, espero que vocês, 

não para mim, dê uma força para ele porque ele tá precisando disso aí e a água é uma 

necessidade, todo mundo precisa, é para a gente, é para os bichos, tudo... animal tudo 

precisa disso aí, então eu deixo o meu pedido, se for atendido que eu acho que vou ser 

porque é uma coisa que é bom pra todo mundo isso aí, a água nós todos precisamos disso 

aí." Usou a tribuna o VEREADOR MARCIRIO, saudou a Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Eu coloquei um pedido de informação 

sobre um outro de indicação que eu coloquei aqui há uns dias atrás na outra Sessão aonde 

que eu coloquei uma indicação para colocar um trator com globa na associação do Cerro 

dos Abreus, coloquei essa indicação junto com os colegas vereadores, Alvício, Leandro, 

Mateus e o Jaire, recebi a informação de que essa mesma associação já está sendo licitado 

a compra de um trator para essa associação, eu não tô sabendo de nenhuma licitação que 

esteja encaminhada a não ser uma licitação da emenda que o vereador Alvicio conseguiu 

o Márcio Biolchi, de um trator para esta região, então eu deixei o pedido de informação 

de onde é a origem dessa verba que está sendo licitada esse trator, se a verba de emenda 

parlamentar, recurso próprio e de qual Deputado, se for de  emenda parlamentar, então 

estou deixando esse pedido hoje aqui na Casa de informação e falando sobre estrada que 

nem o Jaire falou, eu tive passando esse final de semana ali, de novo ali no Cerro dos 

Abreus e continua na frente da casa do Seu Lé um buraco na estrada lá que eu pedi para 
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cascalhar, então eu peço se puder passar de novo lá, para o secretário passar lá, dar uma 

olhadinha, vê se dá para cascalhar e também naquela entrada que sai do Oscar que sai 

no Jorge do tio Mozo e sai na casa do Mozo e sai lá na estrada da chácara do Ivo Garcia, 

tá muito ruim aquele trechinho de estrada ali, pedir para que o secretário dê uma passada 

lá e ver o que que dá para fazer." Usou a tribuna o VEREADOR MARCOS, saudou a 

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

usar rapidinho a tribuna para não nos alongarmos muito, mas um assunto que hoje parece 

não muito importante mas logo ali parece que pode ser bem interessante, à medida que foi 

feito um pedido dos colegas semana passada sobre a questão dos ônibus de transporte 

escolar e não sei se veio a resposta ou não mas eu acho que mediante o assunto que tá em 

nível estadual e nível municipal e vários outros municípios, a possibilidade de decorrente 

de uma vacina aos professores e afins que fosse feito o quanto antes, iniciar uma maneira 

de já ir organizando a questão do transporte né e algumas coisas que faltam ainda nas 

escolas para não perder, não perder muito tempo porque daqui a pouco quando voltarem 

as aulas que a gente tanto quer, mas acredito que não esteja num momento para se falar, 

mas temos que falar sobre isso, que as coisas já tivesse meio andado né, meio 

encaminhados para não chegar na hora da necessidade e acontecerem problemas e 

atrasos e coisas que tem se visto nos outros anos, graças a Deus que 2020 o transporte 

escolar começou no primeiro dia de aula, uma coisa que há pouco tempo... há muito tempo 

não se via, sempre era um mês de enrolação e o prefeito Elomar teve... foi muito bem nessa 

questão do transporte escolar e também a questão de reparos né, reparos nas escolas, 

agora estamos chegando no período de inverno que a gente vai ter situações de chuva e 

quando eu estava de secretário a gente andou fazendo uns reparos em umas escolas, 

questão dos telhados, calhas e goteiras que tinham lá e ocasionava grandes problemas 

nesses dias de tempestade, isso também é uma coisa que a gente... que a prefeitura podia 

começar a ver já para evitar problema; um outro assunto que tá muito em pauta também 

é a questão da vacinação né que hoje tivemos mais um drive thru e sabemos que houve 

muita polêmica, questão da quantidade de doses, quantidade de pessoas a serem 

vacinadas, então isso causou um certo desconforto mas sabemos também que muitas vezes, 

na grande parte das vezes, o problema não é do município porque essas vacinas vem de 

fora, vem de... o governo federal que envia para o estado, o estado envia para o município 

então tem todo esse trâmite aí, a gente tem que ter muito cuidado, mas hoje, graças a Deus, 

talvez alguém que deveria vir não veio para evitar transtornos ou esperar uma próxima 

vez, conforme falado, conforme conversa com o secretário que tive, conseguiram vacinar 

todas as pessoas que estavam ali depois de organizarem a fila conseguiram vacinar todos 

de acordo, outra vez demorou um pouquinho, alguns chegaram mais cedo mas 

conseguiram deixar tudo em ordem e conforme ele soube de informação também do estado, 

que nos próximos dias, talvez até final do mês, consigam receber doses para equiparar 

essa segunda dose que tá dando tanta polêmica, isso é uma informação muito boa que a 

gente fica feliz. Também presidente sobre uma indicação que coloco na Casa hoje que já 

vem... já é procedente de outros anos que muitas vezes a gente fica meio recorrente nos 

assuntos mas acho que tem que se falar mais vezes quando as coisas não acontecem ou 

talvez sejam deixadas de lado porque talvez não sejam muito importantes mas é que é 

inclusão de uma nova matéria no currículo escolar municipal, eu acho que nós sempre 

defendemos a questão das escolas, vereador Mateus defende muito os professores, que eu 

acho que todos os vereadores defendem qualquer tipo de funcionário mas nós temos sim 

falar sobre isso, concordo com o vereador, com qualquer tipo de defesa, eu também faço 

defesa dos funcionários em qualquer sentido e acho que a prefeitura deveria se preocupar 

com isso até porque 2015 coloquei nessa Casa uma indicação nesse sentido, 2019 também, 
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tive dando uma olhada nos autos da Câmara, teve vereador, vereador Diogo na época 

também colocou uma indicação nesse sentido, que fosse a implantação da Educação 

Ambiental nas escolas municipais, na época do vereador Diogo alguma coisa relacionada 

a agricultura também mas daí fica um pouco mais complicado mas pelo menos educação 

ambiental, que é um problema que a gente fala muito na questão do lixo, todos os 

vereadores comentam muito sobre o lixo, elogiam muito o rapaz que é o que trabalha aqui 

na cidade, que é daqui da cidade, o trabalho dele é muito bem prestado, mas eu acho que 

se a gente começasse pela escola, pela criança pequena, levando aquele folder, levando a 

matéria, estudando sobre isso, já economizaríamos tempo,  economizaríamos talvez a 

própria sujeira rolando na cidade, as crianças aprendendo na escola, talvez aplique no 

seu dia a dia, isso seria de suma importância, tomara que nesse momento que a gente tá 

com as escolas em modo remoto né, consiga se pensar outras formas para quando as coisas 

voltarem normal, que se Deus quiser volte logo, a gente já consiga estar com esses novos 

sistemas implantados e que tudo comece a voltar cada vez mais ao normal." Em 

COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso 

da palavra. Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou a Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Gostaria de iniciar a minha fala 

fazendo um comentário positivo, acho que a gente... o que é positivo a gente tem que 

comentar, a obra de calçamento dessa rua aqui da Coronel Juca Tavares está bem 

adiantada, também vi que iniciaram a terraplanagem para a Nestor Bridi fico feliz e torço 

que dê certo tomara a Deus que dê certo, todo mundo quer ver a cidade bonita, bem 

ajeitada, eu sempre digo que eu sou oposição ao governo mas jamais oposição ao meu 

município. Fazer de novo aqui, eu fui cobrado hoje por uma pessoa, um apelo para que o 

executivo agilize questão da iluminação pública, tem muitas ruas aí, tanto no centro 

quanto estradas interior escuras, peço que o Executivo agilize isso, a comunidade do 

centro aqui ela paga uma taxa por mês da iluminação pública, no interior do pessoal paga 

para botar as lâmpadas, eu acho que é mais que um direito o executivo fazer funcionar 

essas lâmpadas; como o colega falou a questão das vacinas, graças a Deus nessa semana 

a gente teve um drive thru que rolou tudo bem, graças a Deus, na outra semana teve 

bastante gente que ficou, hoje, ontem já tinha gente, antes de escurecer já tinha gente 

esperando na fila para ser vacinado, mas hoje de manhã por exemplo minha sogra entrou 

na fila às 8 horas e também conseguiu vacina, se gerou uma preocupação a questão das 

vacinas porque deu aquela notícia que não ia mais ser fabricada a Coronavac, essa do 

Butantan e tudo mais, mas hoje eu estava olhando na notícia que parece que terça-feira, é 

o que está na Zero Hora pelo menos, vai chegar um lote no estado que vai zerar essa 

segunda dose, pelo menos quem fez a primeira vai fazer a segunda da Coronavac e torcer 

que venham as outras vacinas, da Pfizer, da Fiocruz, sejam de onde vier mas que venha 

para imunizar nossa população. Parabenizo aqui toda equipe da saúde que se esforçou 

nesse sentido, tanto na vacina, secretário, coordenador, correram bastante. Umas 

indicações, fazer um comentário breve, questão da roçadeira, eu sei que o colega Fabio 

falou que estava conjunto com seu deputado correndo atrás para conseguir um trator com 

roçadeira, tomara Deus que se concretize, mas deixar aqui um pedido de informação que 

a prefeitura explique por que que não tá sendo utilizado aquela que tem hoje jogada no 

pátio, no meu entender não sei se ela tá tão estragada assim que não tem condições de 

rodar e tendo trator também no pátio, lá tem um LS há tempos atirado, não aquele que 

veio da associação mas um outro que tá aqui reto nessa rua bem contra a cerca a tempos 

estragado, até tenho fotos mas não quis... não botei no telão. Também fazer um pedido de 

informação para que envie o ponto do funcionalismo, eu sou funcionário mas acho que a 

gente quem não deve não teme, mandar isso aí, tem bastante gente questionando várias 
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situações, peço que o executivo mande essa situação e por último, pedido para 

implantação do SIM municipal, que é o Sistema de Inspeção Municipal onde através desse 

programa, desse projeto, o produtor poderia estar vendendo dentro do município, por 

exemplo produtor de ovos poderia estar vendendo a sua produção aqui no município, 

produtor de gado poderia ter um pequeno abatedouro aqui no município, produtor de 

ovelha, tantos produtores aí que que produzem em nosso município, produtos que não 

podem ser vendidos sem a devida inspeção mas com o SIM, que é um projeto, uma lei que 

já existe no município desde os tempos do falecido Rui eu acho, começou-se um processo 

para implantação e se acabou-se no tempo, sendo necessário a veterinária, naquela época 

tinha veterinária, depois ela saiu, mas deixo aí o pedido que o Executivo encaminhe isso, 

que eu acho que com certeza o SIM tiraria uma grande mudança na nossa economia aqui 

no município por causa que ia fazer o dinheiro girar aqui dentro da cidade, sendo que tem 

várias cidades no estado que já tem, até teve um dia uma reunião sobre Susaf, a vereadora 

Laureni comentou esses dias, no dia eu estava numa consulta não pode participar mas se 

pudesse o Susaf melhor ainda porque daí o Susaf pode vender em todo o estado, mas se 

for mais difícil para botar o Susaf pelo menos começar com o SIM para dentro do 

município já seria uma grande vitória. Saúdo a todos que assistem pelas redes sociais 

também, fico muito feliz com todos que acompanham, as pessoas comentam o que assistem 

aqui com a gente." Usou a tribuna o VEREADOR RODRIGO, saudou a Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente também 

vou ser meio repetitivo aqui, algumas situações, mas semana passada eu tive uma falha 

aqui que foi sobre a questão da fila da vacinação que estava na minha memória foi uma 

antes ou uma depois daquela que teve, tive conversando com a minha mãe e 3 horas da 

manhã tinha gente aqui na frente da casa do padre, então quando a gente erra a gente tem 

que reconhecer o erro. Estive conversando, por esse motivo conversando com o secretário 

a qual praticamente me passou o mesmo que passou para o Marcos, é para essa semana 

aí estar chegando todas as vacinas de quem fez a primeira dose, essa semana ou na outra, 

então estávamos preocupados com a fila hoje e qual ele me disse que ocorreu bem 

tranquilamente, o coordenador parece que entregou as fichas e sobrou ficha ainda, teve 

que vim para a secretaria e aí depois quem chegou mais tarde veio aqui buscar, então foi 

mais tranquilo nesta vez , o pessoal estavam desde ontem na fila mas por um motivo 

daquela outra ficaram preocupados e não precisava ter tido essa preocupação tão grande 

assim. Também sobre a iluminação pública conversei com o prefeito, como é que estava a 

questão aí ele me disse que findou esse mês aí o contrato da outra empresa que tinha válido 

ainda e o qual acho que tão fazendo licitação para se contratar uma nova empresa e já 

deixar aqui dito, um amigo meu lá de Invernada, o Ivan Barbieri, me ligou me dizendo que 

lá a lâmpada faz tempo que tá com problema, ele mora bem na beirinha da estrada geral 

ali no Passo Grande Invernada, então me pediu para dar um toque, dizer que já falei sobre 

esse problema dele. Hoje tive fazendo um pedido de uma ponte, não sou de pedir estrada 

e nem... só nos últimos casos para mim pedir, é uma questão que eu uso por mim já desde 

o primeiro dia que entrei na Câmara porque a prefeitura não tem obrigação nenhuma de 

fazer o nossos pedidos de estrada, eles fazem se eles querem, então eu tento sempre 

trabalhar diretamente com eles e tentar resolver por lá, esse pedido aqui dessa ponte é do 

Diego Pizzio ali, acho que todo mundo conhece ele, passa por dentro da água para ir até 

a casa dele, o qual não seria tão difícil, ele tem os pau e tem as pedras para fazer as 

cabeceiras, seria mais a máquina mesmo para construir essa ponte, então por isso 

coloquei o pedido hoje aí, a gente sabe que tem umas quantas pontes na estrada geral mas 

assim que der e possível for, a administração veja essa questão do Diego Pizzio lá. 

Também um pedido aí para a administração que olhe com bons olhos se não tem como. 
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não tem como dar algum incentivo no vale-alimentação dos funcionários o qual já não foi 

ganho a reposição por motivo de decreto Federal então que de repente olhe com bons 

olhos se não tem como dar um aumento no vale-alimentação que vai incluir todos os 

funcionários, acho que seria muito importante e para salientar aqui que eu esqueci, eu 

quero parabenizar a toda a equipe da saúde, secretário, coordenador, que nem disse um 

amigo meu hoje, eu não queria ser secretário nem coordenador nesses últimos 18 meses 

aí porque esse corona pegou todo mundo desprevenido mas na medida do possível estão 

todos se saindo bem e se Deus quiser vai continuar tocando o nosso município a nossa 

saúde aí 100% então deixar os parabéns a todos funcionários da Saúde." Usou a tribuna 

o VEREADOR ALVICIO, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Quero aqui agradecer à saúde, as enfermeiras ali que graças a 

Deus nessa sexta-feira a minha esposa teve ali e conseguiu se vacinar porque ela tem 

problema de saúde, toma três tipos de medicação continua e foi muito bem atendida, saiu 

muito feliz e contente que nem queria entrar dentro do Barão nesse tempo de pandemia, 

só por muita necessidade para ela vir aqui por causa dessa situação, de medo de pegar 

essa covid, mas foi um atendimento muito ótimo, estão de parabéns as enfermeiras do 

posto de saúde, estão fazendo um brilhante trabalho ali, ficamos muito agradecido as 

enfermeiras ali, foi um atendimento ótimo, especial e também dizer que tive conversando 

junto também com secretário Danio hoje, gostei muito da atenção dele, do que ele 

conversou com a gente, que nem ele disse, estamos aberto ao diálogo e as ideias, nunca 

tem ideia que chegue, tudo que for de bom é bom que venha para mim, para gente sempre 

trilhar pelo caminho mais fácil, como os colegas já falaram aqui que está chegando as 

doses para encerrar este ciclo das pessoas da segunda dose, até a gente deu umas ideias 

para ele, mas graças a Deus nem vai ser preciso ele mexer no que vem sendo feito porque 

até o fim do mês se Deus quiser vão estar todos vacinados, os que já receberam a primeira 

dose então fiquemos muito contente com isso aí e quero agradecer aqui também, 

infelizmente perdi a minha cunhada na segunda-feira à noite, depois que saí da Câmara 

aqui veio a ligação que ela tinha falecido, quero agradecer o apoio dos colegas aí que 

mandaram os seus pêsames, quero agradecer a todas as pessoas que oraram por ela, que 

nos ajudaram, batalharam junto com a gente, foi uma grande perda mas a vida continua 

o que que a gente vai fazer, a gente tem que ser forte sem ser nessas horas, tinha 53 anos, 

deu um AVC e ficou 62 dias baixada no hospital, quase todo tempo na UTI e aí veio a 

falecer na segunda-feira, temos de sentimento mas a vida continua, teremos que seguir em 

frente trabalhando e quero pedir que a administração, na medida do possível, envie a 

patrola ali para patrolar a região de Pacheco e Gramal ali, Serra do Herval, as pessoas 

ali estão pedindo bastante, eu estive para lá visitando as pessoas para lá e estão pedindo 

que envie a patrola dar uma ajeitada naquelas estradas e os cascalhamento e aqui botei 

um pedido hoje pedindo aqui que entre a patrola ali para lá de casa ali, que entra para 

banda do João ali, para banda do Adão da falecida Nadina ali, logo adiante ele tem uma 

lomba que precisa que bote um cascalho, tem um rapaz ali, tem duas família ali que 

venderam tora e o caminhoneiro para entrar lá e tirar as cargas de tora necessita que bote 

pelo menos duas cargas de cascalho em duas lombas que tem ali, queria que o secretário 

olhasse com carinho, nosso secretário vem desempenhando um bom papel e esperamos 

que continue cada dia melhor. Também pedir aqui, eu estive visitando, conversando ali 

com pastor Ricardo que é vizinho ali do Marcirio e ele me pediu para mim vê se a 

administração bote ali umas cargas de cascalho na estrada dele, não é patrolamento lá, 

umas carga de cascalho porque eles vendem carvão ali, eles trabalham com carvão e no 

momento que começar a chover ali, caminhão é complicado sair de lá carregado de 

carvão." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e 
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aprovadas por unanimidade as seguintes proposições e Projeto de Lei: INDICAÇÃO Nº 

058/2021 DO VEREADOR JAIRE VARLEI que seja atendido as solicitações de 

confecção e limpeza de poço de água nas propriedades rurais do município, pois é questão 

de saúde. INDICAÇÃO Nº 059/2021 DO VEREADOR MARCOS que observando os 

trâmites legais e dentro das possibilidades dos órgãos competentes, se inclua no currículo 

escolar municipal a disciplina EDUCAÇÃO AMBIENTAL, visto a preocupação com o 

assunto e a necessidade de se conscientizar a todos de como se deve começar pela escola 

esse trabalho. INDICAÇÃO Nº 060/2021 DOS VEREADORES MATEUS, JAIRE 

VARLEI E LEANDRO   que seja implantado o SIM (sistema de inspeção municipal) no 

município. Com esse programa será possível que os produtores locais comercializem seus 

produtos no comercio de forma legalizada, agregando renda a propriedade rural. 

INDICAÇÃO Nº 061/2021 DO VEREADOR FABIO que seja estudada a possibilidade 

do Executivo comprar uma balança rodoviária para instalação no município, afim de ajudar 

os produtores e transportadores do nosso município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

059/2021 DO VEREADOR ALVICIO que seja providenciado patrolamento e 

encascalhamento na estrada do Cerro dos Abreu, na estrada que passa no Adão da Nadina, 

passando pela Picada indo até o Moso. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 060/2021 DO 

VEREADOR ALVICIO que seja providenciado cascalhamento na Invernada dos Abreu, 

na estrada que entra à direita na casa do Marcirio até a residência do genro do Ricardo. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 061/2021 DO VEREADOR LEANDRO que seja 

providenciado patrolamento e encascalhamento na estrada do Cerro dos Abreu, Costa do 

rolante indo até a propriedade do Senhor Dorli Souza. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

062/2021 DO VEREADOR RODRIGO que seja providenciado construção de uma ponte 

que dá acesso a residência do Senhor Diego Pizzio. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 

027/2021 DO VEREADOR MARCIRIO que informe a origem do recurso que está sendo 

feito a licitação da compra do trator para a Associação do Cerro dos Abreu, se é recurso 

próprio ou emenda parlamentar e se for emenda informe de qual Deputado. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 028/2021 DOS VEREADORES MATEUS E JAIRE VARLEI que 

informe a situação da roçadeira da prefeitura, se não tem mais condições de uso, se tem 

que seja utilizada com algum dos tratores que se encontram parados no pátio da Prefeitura, 

por exemplo o LS.     PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 029/2021 DOS VEREADORES 

MATEUS, MARCIRIO E LEANDRO que encaminhem a folha ponto de todo o 

funcionalismo dos meses de março e abril.   PROJETO DE LEI Nº 031/21 Altera a 

composição do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, constante do inciso II, do 

art. 3° da Lei Municipal n° 462/2021 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. "Presidente, como já havíamos comentando ali na Tribuna sobre as vacinas 

conforme o secretário relatou também que a vacina do H1 N1 segue sendo feito também 

para quem precisar sempre na parte da manhã e que é uma coisa muito importante; das 

comorbidades também continuam que também procurando no posto saúde que é para ir... 

já teve bastante procura e isso é muito importante. Questão levantada pelos vereadores, 

licitação, tem muitas licitações em andamento na prefeitura sabemos que geralmente as 

licitações são feitas pelo um ano, de muitas coisas, não de tudo mas uma grande parte; 

ferramentas tem várias licitações que foram feitas, estão promulgada só esperando as 

verbas entrarem; licitação de iluminação e manutenção de iluminação está sendo feita 

também como vereador Rodrigo muito bem falou que venceu o contrato e está sendo refeito 

a licitação; medicamentos também está sendo feitos; pneus também está sendo feito, então 

a comissão de licitação está trabalhando bastante e isso é muito complicado que como 
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sabemos mediante Pregão Eletrônico muitas vezes tem situações que empresas nenhuma 

comparecem como de fato aconteceu na licitação de um trator que está sendo feito que 

nenhuma empresa compareceu porque o preço médio do pregão ficou muito baixo, não 

compareceram por isso têm que ser feito novos orçamentos, novos lançamentos de pregão 

para poder acontecer, sabemos que não é assim que a gente quer, a gente quer que 

aconteça mas mediantes os entraves existem a gente tem que seguir as regras, como aqui 

se cobra que sigam as regras então as regras estão sendo cumpridas. Um assunto 

presidente que eu acho que nós todos falamos e sabemos que é recorrente do município, 

da cidade, que é a situação da escola JJ, todo mundo vai ali com o seu Deputado e faz 

aquela mídia só que muitas vezes cada um quer puxar um pouco para o seu lado, eu acho 

que estava na hora presidente de nós fazermos um trabalho em conjunto a respeito da 

Escola Estadual JJ, sabemos que se por acaso vir, as aulas começarem, não tem condições 

de tocar aula no JJ então acho que a senhora deveria tentar conseguir alguma pauta com 

algum secretário de obras do Estado, de Educação do Estado, nós fazemos uma comitiva 

aqui da Câmara de Vereadores e convidamos nossos deputados, assessores, para a gente 

conversar e sentar com essa pessoa para tentar resolver essa situação porque senão daqui 

a pouco vai cair alguém ali, vai cair na cabeça de alguém o telhado, um assoalho vai 

afundar, vai dar um curto-circuito e daí vai cair tudo na culpa do município, culpa do 

prefeito, sabendo nós que não é totalmente culpa do município e sim culpa do Estado mas 

acho que nossa vez, a nossa fala deve ser essa mediante a secretaria de educação ou seja 

quem for, para tentarmos resolver esse problema e quero também só para concluir 

presidente, agradecer a todo o pessoal da saúde que tem feito essas Drive Thru aí muito 

bem feito, organizado, com alguns problemas mas não é problema que eles querem criar, 

é pela demanda de vacinas que tem, pela falta de vacina e também agradecer a todas as 

pessoas que nos assistem pelo Facebook, pela rede social que a repercussão presidente é 

muito grande no Facebook, a repercussão é muito grande, só para deixar a senhora ciente 

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

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Inicio deixando aqui 

uma saudação muito especial para o meu pai que semana passada fez 77 anos, fico muito 

feliz de ter esse grande exemplo para mim na minha vida que sempre me apoia em todas 

minhas iniciativas, graças a Deus eu e as minhas irmãs temos um grande pai. Fazer um 

comentário, agora a pouco estava falando a questão de turismo e tudo mais, hoje encontrei 

o Solka ali da cachoeira, estava bem indignado com a estrada dele que não foi feita, ele 

até se queixando meio forte que perdeu uma carga de tora, não sei o quê, até eu vou ver 

se no final de semana dou uma chegada lá para ver como é que tá a situação mais de perto, 

mas deixo aqui o pedido que o executivo faça esse serviço lá. Com relação ali, foi falado 

a questão de máquina e de tudo mais, licitações, eu vou deixar aqui uma sugestão que o 

executivo que na próxima uma licitação, primeiro recurso que aparecer para comprar 

implemento, compre mais ensiladeira porque a semana passada fui procurar, é grande a 

procura de ensiladeira, as associações também tá precisando, a procura é grande e 

também deixar a sugestão de comprar uma ensacadeira para silagem porque uma pessoa 

me fez o cálculo que em um dia ela, não vou comentar o cálculo por que possa tá mentindo, 

mas é muito grande a diferença. Com relação a escola JJ como o colega Marcos falou, 

acho que é extremamente importante essa questão, infelizmente alguns anos atrás, até 

esses dias saiu a lembrança no Facebook, faz... foi a 3 anos atrás uma aluna fez um vídeo, 

foi parar na Gaúcha, repercutiu, a Gaúcha veio aqui parecia que a obra ia andar e parou, 

eu acho assim que é umas das grandes demanda do nosso município hoje aquela situação 

do JJ, senão a maior dentro da educação, temos escola que precisam de melhorias, temos, 

mas nenhuma está na situação do JJ, como o Vereador falou a questão de deputados há 
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poucos dias atrás o meu deputado estadual esteve aí, o Marcos Vinícius, não pude convidar 

a todos por causa que a gente dessa situação que estamos vivenciando por causa da 

pandemia, convidei, em específico convidei só do executivo, o Elomar não estava daí o 

Alemão ia participar mas no fim teve que sair e não pode participar da visita mas é uma 

grande demanda essa questão do JJ e eu sou parceiro para tudo, quando for para o bem 

do meu município, o bem da minha comunidade podem contar sempre comigo, infelizmente 

a secretaria de estado da educação não está recebendo ninguém lá, é só virtual, o próprio 

pessoal da Assembleia às vezes tá tendo alguma dificuldade para agendar, o foco hoje é a 

volta às aulas e isso aí está gerando bastante dificuldade para ter um contato com eles, 

um diálogo com eles, mas eu acho que sim é importante." Usou a palavra o VEREADOR 

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

pessoas que se faziam presentes. "Bom primeiramente quero dar os parabéns ao secretário 

Toninho, tá fazendo um belo trabalho, eu pedi ali como vocês sabem isso aí, ficou boa 

aquela lomba ali, ele não terminou ainda mas eu tenho certeza que vai fazer aí já vou pedir 

aqui para ele, lá perto do Ica tá ruim, é um pedacinho curto, decerto dá 300, 400 metros 

do Lody até a casa do Ica ali, tá ruim aquilo ali tá cheio de buraco fundo mas ele vai, 

tenho certeza que vai fazer aquilo ali, eu quero dar os parabéns para ele porque aquela 

lomba ali ficou boa, boa mesmo, estava muito ruim e aqui na Produção também, o 

vereador sabe disso aí, eu passei ele estava trabalhando ali, o Angulista, ficou bom serviço 

pena que não conseguiram terminar o resto mas decerto na semana que vem eles vão, sabe 

ali né, ficou muito bom o trabalho deles ali que nem eu falei antes quando faz o serviço 

bem feito tem que dar os parabéns, então deixo os parabéns para ele e o Alexandre também 

tá fazendo um ótimo trabalho, vou falar com meu deputado vê se vem uma verba para cá, 

seja o que for, ele me disse que vai mandar, não me disse para o que que é, espero que 

seja bem-vindo." Usou a palavra o VEREADOR LEANDRO, Líder do PSB, saudou a 

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

comentaram sobre as lâmpadas aí, um rapaz me procurou essa semana aí ele comentou 

que faz um ano agora em junho que tem duas lâmpadas que não foram trocados ainda e 

aí chega na prefeitura fala com o secretário e eles estão sempre arrumando desculpa então 

a gente torce que resolva esse problema de uma vez, troca aí para resolver esse problema 

sobre as lâmpadas aí. Também quero falar sobre um pedido que nós fizemos aqui na Casa, 

lá na estrada dos Pizzios, para patrolar lá e fazer cascalhamento lá, eu pedi, o Mateus e o 

Marcírio dia primeiro de março, tu vê que já faz 4 meses que a gente pediu aí e é aqui, dá 

3 ou 4 km daqui, pertinho aqui e não foram ali atender ainda e o pessoal tão indignado 

ali, até ali perto da grutinha ali o mato tá tomando conta ali, tá bem perigoso dá um 

acidente ali e aí fica difícil né e também queria falar que foi feito um pedido na Casa aqui 

para as máquinas da prefeitura lá no seu Fernando Antunes da Silva, aí eu fiz o pedido 

aqui, passou uns 10 dias aí eu fui para Sertão Santana e passei ali na frente e fiquei até 

faceiro aí na volta eu falei para minha mãe que estava comigo, disse assim, vou chegar na 

volta dá uma conversada com ele aí eu cheguei, buzinei, ele foi ali no carro aí disse, então 

vieram fazer o serviço e ele disse não, infelizmente não vieram a gente que... eu tive que 

pagar particular, vou gastar uns R$ 1000 ele falou e a gente tá precisando do dinheiro 

numa crise dessa e eles não vieram e a minha parte eu fiz, eu fiz o pedido lá na Câmara se 

eles não fizeram aí é com eles, aí ele até comentou que cansou pedindo, então é assim a 

gente faz a nossa parte aqui mas que nem eu sempre digo, é o prefeito e o vice-prefeito que 

tem que tomar uma atitude, eu tô sempre batalhando aí, também pedi para o secretário da 

agricultura aí para tentar fazer o máximo possível de serviço pelos agricultores porque 

estão precisando, um ano aí que o pessoal estão passando trabalho na agricultura, então 

tudo que fizer para o nosso povo será bem de utilidade, até eu botei um pedido na Casa de 
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3 horas o mínimo tentar botar para 5 horas aí para o pessoal sair bem satisfeito e sobre 

lá colega Mateus, sobre o Armando Solka lá ,eu tive lá, fiz filmagem e na verdade tá se 

perdendo a madeira, o pessoal lá daquela região produz 4000 arrobas de fumo lá e estão 

atirado lá, seu Armando também tá bem desanimado, tá até pensando em se mudar de 

município, está decepcionado com a nossa prefeitura." Neste espaço, usou a palavra a 

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

Sessão. "Muito bem senhores vereadores, acho que a Sessão muito bem colocada né; ainda 

estamos sem público, vamos esperar o decreto da região carbonífera onde o governador 

passou aos municípios né e temos uma associação aqui, as Asmurc, dos municípios da 

carbonífera e hoje falando com o prefeito Elomar ele tá aguardando o decreto que sairá 

para vermos o andamento dos jogos, por enquanto estão suspensos, a gente está sabendo, 

jogos de futebol né mas se Deus quiser vai melhorar essa pandemia, tudo vai passar. Até 

digo assim senhores, vejo preocupação de vocês, todos os vereadores aqui da Casa em 

pedidos de estradas, de providências, eu acho muito válido isso, isso é o nosso trabalho, é 

o trabalho dos vereadores que andam pela cidade, pelos interiores procurando a nossa 

população, ouvindo, recebendo os pedidos, só digo assim para vocês não é fácil, eu tive 

dentro da Administração duas vezes e nenhum prefeito vai conseguir fazer tudo o que 

necessita o nosso povo, é válido, é muito bom que vocês trabalhem, que vocês visitem, que 

vocês peçam mas a gente... hoje mesmo eu vi a preocupação do prefeito e dos senhores 

secretários, sei que devem muito, a gente deve correr para o nosso povo, pelo nosso 

município, o povo é trabalhador, o povo precisa de uma estrada, o povo é plantador, tem 

madeira para retirar, tem estrada para cascalhar porque tem a safra do fumo né, tem poço, 

tem lavragem, tem muito trabalho, é muito válido o nosso trabalho aqui nesta Casa mas 

digo para você, não é fácil, mas vamos adiante é isso que nós temos que alertar o prefeito, 

cada pedido é um alerta, eu acho que é válido porque vai até ele e o lembrete fica né gente 

então é bem por aí que anda o nosso município. Falaria também da vacina que hoje a 

gente fez... fizeram o drive thru né até fui ao posto saúde agora de tardezinha aonde eu 

falei com a enfermagem só para que saibam, já que nós temos, estamos sendo transmitidos 

pelas redes sociais, o apanhado das enfermeiras que no nosso município tá faltando mais 

ou menos 50 doses ainda para completar a segunda dose dos que estão atrasados, só essa 

média, maior parte até é do ESF, quarenta e poucas doses, aqui para cá, no centro e 

arredores são seis pessoas ainda que faltam se vacinar, então isso é uma notícia muito boa 

que nós temos né e a gente tá vendo assim que como disse a Sônia hoje que a gente tá 

vendo que a preocupação de primeiro que era o nosso idoso como foi vacinado, como foi 

feita a segunda dose, como diminuiu os casos, então a gente tá vendo como é válida a 

vacina e como temos que nos cuidar e também continua no posto né como o Vereador 

Marcos falou mas vou repetir de novo, a vacina H1 N1 tem que quem foi vacinado pelo 

covid terá que esperar 15 dias mas depois disso já pode fazer e também as vacinas com 

comorbidades e com medicações especiais também estão sendo aplicados é só procurar o 

posto lá que as gurias informam o que necessita para que a vacina ocorra nessas pessoas 

que estão mais em meio assim a contrair alguma doença mas eu acho que é muito válido 

isso; só senti assim o cansaço das gurias, um sentimento de impotência por isso que eu 

disse na semana passada, vamos visitar às vezes o posto de saúde, vamos até as guria 

conversar, elas agradecem muito porque elas se sentem só, sabe? São os anjos que nos 

cuidam, que choram até pelos pacientes, que dormem e acordam né mas que tem o dom né 

de nos salvar sem medir esforço, os profissionais eles estão na linha de frente e eles ficam 

sobrecarregados, não é fácil, nós nos escondemos como já disse aqui nesta Casa mas eles 

estão na porta esperando a cada um que chega e as mãos deles é que nos afagam e que 

nos consolam e que nos dão atendimento necessário, nessas horas a gente se entrega 
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quando temos a necessidade da enfermagem né gente, dia 12 de maio foi o dia da 

enfermagem, a semana toda do dia 12 ao dia 20, quem puder faça uma visita, isso é muito 

importante para levantar o astral deles porque eles estão, estão cansados, estão cansados 

mesmo mas estão juntos, estão de pé e estão lutando mais do que a gente imagina." Nada 

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

próxima Sessão Ordinária, dia vinte e quatro de maio de 2021. 

 

 

Sala de Sessões, 17 de maio de 2021. 
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