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Aos vinte e quatro 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 quinta 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 14/21, 

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

leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. nº 119/2021 encaminhando 

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

houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 017/21 encaminhando proposições aprovadas em 17 

de maio de 2021; Of. LEG. n° 029/21 informando aprovação do Projeto de Lei n° 031/21. EXPEDIDAS 

A TERCEIROS: Não houve. No período do GRANDE EXPEDIENTE, 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 aqui de iniciar 

minha fala retomando o assunto que eu já cobrei várias vezes aqui nessa Casa eu vou retornar a cobrar 

é a questão de iluminação pública do município, peço novamente, encarecidamente, que o Executivo 

encaminhe uma solução para isso para que seja resolvido essa situação, infelizmente ontem até um 

acidente aconteceu próximo a minha casa que talvez com a iluminação devida poderia ter sido evitado, 

graças a Deus não houve grande dano físico à pessoa mas com iluminação poderia ter sido evitado, 

infelizmente ali, moro na rua principal ali, tá bem complicada. Também fazer um pedido aqui para o 

Executivo, sobre a questão de problemas que estão acontecendo na contabilidade do Executivo, 

problemas esses que assim, tem gente que pagou seus títulos e documentos e tá constando como dívida 

ativa no município, tem uma pessoa bem próxima a mim que comprou uma casa em 2016, recebeu a 

Certidão Negativa de Débito e a poucos dias atrás apareceu uma dívida de 2009 para essa pessoa e 

daqui a pouco vai estar o nome dela vai estar indo para dívida ativa, só que ela tem uma certidão 

negativa de 2016 que disse não devia nada e infelizmente tá acontecendo algum erro no sistema e peço 

agilidade do Executivo que resolva isso, hoje mesmo estava minha irmã, trabalha nesse protocolo da 

prefeitura e comentou sobre no clube, que hoje eu sou diretor ali, presidente, que teve o IPTU de 2020 

não tinha... o alvará de 2020 não tinha sido pago e eu tô com a cópia do pagamento que foi feito em 

2020, quando vê isso pode estar gerando ônus para o município, alguém pode estar sendo colocado em 

dívida ativa sendo que já pagou e gerando um ônus para o município além de gerar todo um transtorno 

da pessoa, às vezes documento antigo que nem esse caso da pessoa de 2009, faz 12 anos, a pessoa 

muitas vezes não tem o comprovante, nesse caso o familiar meu tinha o comprovante, peço ao Executivo 

que resolva, que procure a empresa que presta serviço e resolva do mais breve possível para evitar 

novos transtornos. Com relação a um pedido de informação que eu fiz, só deixar registrado que eu não 

entendi, veio um anexo a mais aqui, sobre a questão dos ônibus e diz aqui que quanto a condição dos 

pneus, bateria, estética, elétrica e mecânica [ininteligível] que seja encaminhado o pedido ao 

coordenador de transporte, eu não consigo entender isso, eu acho que foi um erro lá dentro da 

prefeitura, na comunicação, mas eu peço a reiteração dessa resposta aqui para equipe da Casa, que 

seja pedido reiteração porque não tá... não tem nexo essa resposta dessa forma, creio que a pessoa teve 

até uma boa vontade de responder mas não foi atendido por todos os setores da prefeitura responsável." 

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 
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pessoas que se faziam presentes. "Eu tenho uns pedidos de providência que coloquei nessa Casa hoje, 

da estrada ali que eu tanto tenho falado ali do Alvício, do bar do Alvício até o Paulo Alécio lá e ali no 

tio Moso, que eu entendo que sim o prefeito tem obrigação de atender nossos pedidos, que nós somos o 

mensageiro do povo, o povo passa mensagem pra nós das dificuldades que eles têm e a gente traz até o 

Executivo por isto eu continuo fazendo os meus pedidos de estrada, cascalhamento que tem, ali mesmo 

perto do Jorge do Moso tem uma partezinha que tem que ser cascalhada que tem uma pedra muito 

frouxa, pedra não adianta, tem que ser um cascalho fino ali, em frente ao tio Lé ali também tem, em 

frente ao seu Lé tem o tal buraco que eu falo ali, no meio da estrada, não sei se não foi feito hoje de 

tarde por causa que depois que eu estou aqui na Sessão recebi uma informação que as máquinas 

estavam trabalhando perto do bar do Alvício, hoje de tarde, não sei se confirma. Outro pedido também 

é o mesmo que se estende até aquela cruzada que sai na Serra do Herval, que sai da Otelo Rosa que 

passa pelo ex-vereador Sandro, que tá muito complicado, eu estive lá hoje de manhã e tá muito 

complicado e até de manhã não tinha sido feito esse serviço, agora à tarde se fizeram eu não tô sabendo 

ainda, não passei lá, então deixo esses pedido aí e também tem pedido de uma caçamba de cascalho 

para o Adelar Lima, fica aqui no centro de Barão do Triunfo, na propriedade ali do Nelson Pereira, 

então peço esses pedido aí, peço que os colegas vereadores dê uma força aí e aprove junto." Usou a 

tribuna o VEREADOR MARCOS, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 

se faziam presentes. "Presidente quero usar rapidinho a Tribuna aqui para justificar, poderia justificar 

depois mas para não ocupar muito tempo já tem cinco minutos aqui, sobre uma indicação que coloco 

na Câmara hoje e já vem já vem de mais tempo, 2016 quando fui vereador já naquele ano já coloquei 

essa indicação também, 2017 sei que tiveram vereadores que colocaram também a mesma indicação e 

agora acho que parece que tá começando a se tornar mais real, que é um programa de incentivo a 

transferência de veículos de pessoas que moram aqui na nossa cidade e no nosso município e tem placas 

de outros municípios, inclusive me enquadro nessa aí porque meu carro hoje não é placa de Barão do 

Triunfo ainda, comprei não há muito tempo de não transferi por outros motivos. Só queria dar uns 

dados aqui ó, da questão do IPVA que é um valor que entra 50% praticamente livre nos cofres da 

prefeitura, 50% vem para o município, 50% do estado, desse total 20% destinado ao Fundeb, para o 

setor de educação e é um valor que vem para o recurso livre que pode ser usado em qualquer situação, 

qualquer oportunidade, que nem agora mesmo o Prefeito está fazendo umas compras com recursos 

livres aí, seria mais um valor para poder ser usado, eu fiz um apanhadinho aqui no site do IBGE hoje, 

do IBGE cidades, os valores de IPVA arrecadado pelo Barão do Triunfo nos últimos três anos, 2019 

R$ 734000 de IPVA ,2020 R$ 779800 e 2021 R$ 508000 então a gente teve uma baixa grande de 200, 

mais de R$ 200000 na arrecadação do IPVA, esse trabalho é complicado, eu entendo, mas é uma coisa 

que tem que ser feito, já falei com a... em 2016 conversei com a secretária da época, ela disse que era 

complicado, que era inconstitucional mas eu sei de municípios vizinhos aqui de perto que tem lei própria 

do seu município para fazer esse incentivo, seja no valor da transferência, seja na fabricação das 

placas, de alguma forma eu sei que existe uma maneira de fazer isso, só para abrilhantar a conversa, 

Sertão Santana no mesmo período nosso tem um total de IPVA de R$ 765000 enquanto nós temos R$ 

508000 então são R$ 260000 a mais praticamente e a gente fala muito que Sertão desenvolve, Sertão 

desenvolve e de repente isso aqui pode ser um dos detalhes né, então é uma coisa mais para gente falar, 

hoje Barão do Triunfo tem em torno de 1700 carros emplacados em Barão, então tu faz uma conta de 

1700 aumenta vamos dizer assim, se tu fizer um apanhado no município, mais uns 20%, são mais uns 

250 carros ao valor de 500 pila em média, começa a somar, então isso são as coisas que a gente tem 

que começar, o prefeito sempre diz que a gente leva bastante pedidos e ideias e isso aqui é uma ideia, 

é um pedido que a gente tentar não só cobrar e querer que façam coisas mas formas de aumentar nossa 

arrecadação também para a gente poder de repente cobrar mais ainda todos os colegas também que a 

gente cobra, exige melhorias e benfeitorias mas temos também que pensar em formas de ajudar a 

administração a aumentar sua arrecadação, que é um problema que vem vindo de muito tempo aí, 

sabemos, ainda mais num ano de pandemia então fica aqui a dica para o prefeito." A PRESIDENTE 
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LAURENI usou a palavra. "Gostaria também de falar como todas as Sessões nos falamos nas vacinas 

né, que amanhã acontecerá um drive thru na programação de término da segunda dose da vacina 

Butantan, estive falando com a Sônia, é uma das pessoas que está sempre trabalhando nessa vacina, 

porque a drive-thru que seriam poucas doses então é uma busca ativa, é uma organização porque tem 

pessoas às vezes das divisas que fizeram vacinas em outros municípios e agora foram para fazer a 

segunda dose, que não foi correto cada município tem que ter o seu paciente, seu cartão SUS e agora 

foram fazer a segunda dose e o município não fez então elas... para regularizar, para organizar, para 

fazer essa busca, estão fazendo essa busca ativa para que não fique ninguém sem a segunda dose 

embora fez em outro município estão tentando fazer o término que a pessoa fique com as duas doses, 

muito bonito o trabalho das gurias eu acho que é uma preocupação enorme que elas têm por esse motivo 

não precisa virem de madrugada será em torno de 50 doses nem isso vai dar mas as pessoas devem 

fazer a segunda dose para ficarem completas e é para ficarem completamente imunizadas mas não 

precisa vir madrugada então é uma coisa que a pessoa fica nervosa porque quer fazer a vacina mas 

fica essa dica quem estiver ouvindo já sabe pode vir com calma que serão todos vacinados e vai sobrar 

ainda vacina. Também tive escutando os vereadores né, dessa que o Mateus falou dessa dívida ativa 

né, foi tirar essa certidão de débitos, eu tirei uma também semana passada, da minha falecida mãe e eu 

acho isso preocupante vereadores né, eu acredito assim que o funcionário que emitiu essa certidão 

negativa ele não procurou os anos anteriores, simplesmente põe e deu a certidão, isso é um problema 

muito sério para o Executivo mas eu aqui condeno o funcionário que fez isso também, isso não é uma 

coisa simplesmente um protocolo, alguma coisa que faz na hora, vá buscar, como hoje mesmo nosso 

procurador foi ver a lei do município, não pode se fazer o projeto para 2 anos, é 1 ano, é o que temos 

na lei então tem que ser... tem que ter a busca antes de finalizar uma coisa tão séria que é uma certidão 

de débito. Também aqui o vereador Marcirio falou né do trabalho que a prefeitura tem que fazer, que 

são mensageiros, eu digo que sim Marcirio e não gostaria que o Executivo fizesse trabalho para uns 

vereadores e não para outros, mas só gostaria de te dizer que eu estive hoje na prefeitura e eu vi o 

prefeito pedindo que fosse feito o aterro lá em frente à casa do seu Lé, se não foi feito tá eu vi ele 

pedindo para o secretário, não esquece de fazer o aterro na frente do seu Lé então eu acho que é uma 

preocupação sua é, mas eu acho que todos têm, todos os moradores têm o direito, importa se lá de que 

partido for, tá Marcirio? Mas eu sou testemunha que eu vi o prefeito hoje pedindo para o secretário 

que não esquecesse do aterro lá, tá? Também estive fazendo uma visita na escola, nossa escola aqui JJ 

hoje, falei muito tempo com professor Rafael né porque uma preocupação de todos aqui e disse para o 

Rafael que eu preciso alguma coisa de concreto, número do processo, datas e ele me finalizou dizendo 

que está em trâmite ainda a verba de R$ 300.000, R$ 299.000 mas que tudo aconteceu por causa 

também da pandemia, quando em 2019 ficou finalizado que faltava um documento para o governo do 

estado autorizar a empresa que veio aqui e vistoriou e ia fazer as reformas começou a pandemia e não 

foi mais assinado esse documento e que hoje se encontra na Secretaria de obras, eu acho muito 

importante que a gente tenha em mãos algo para cobrar também do estado ou então de algum dos 

nossos deputados, não adianta vim deputado aqui e lá na frente da escola tirar foto com os deputados, 

não é isso que a gente quer, a gente quer que a coisa aconteça, a gente tem que ter algum documento 

em mãos para irmos atrás. Também fiz uma indicação para ver se a secretaria de obras vistorie ali né 

aqueles plátanos que estão altos de mais ou menos que podassem aquilo que os moradores estão 

pedindo porque é muito do lixo que tá caindo, muita folha né, é tempo de cair mesmo mas ela invade 

toda a cidades o tamanho de plátanos que temos ali." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, 

quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, Emenda e 

Projeto de Lei: INDICAÇÃO Nº 062/2021 DOS VEREADORES MARCOS, FABIO, RODRIGO, 

ALVICIO E LAURENI que seja realizado a compra de uma plantadeira adequada (tamanho e modelo, 

ex: 6 linhas) para plantio de soja e trigo, visto que estamos com um aumento considerável no plantio 

dessas culturas, e com o aparecimento de novos produtores, precisamos incentivar pois estão se 

estruturando. INDICAÇÃO Nº 063/2021 DO VEREADOR MARCOS que seja criado um Programa 
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de incentivo de transferência de veículos automotores para munícipes residentes em Barão do Triunfo, 

que possuam veículos emplacados em outro município, visto que estamos prestes a ter um Posto de 

CRVA em nossa cidade. INDICAÇÃO Nº 064/2021 DOS VEREADORES MATEUS, LEANDRO 

E JAIRE VARLEI que seja estudada a possibilidade para pagamento de insalubridade para os 

profissionais agentes comunitários de saúde do ESF Alceu Wamosy, e para os demais funcionários da 

secretaria de saúde, bem como para a psicóloga. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 063/2021 DOS 

VEREADORES FABIO, MARCOS, RODRIGO E ALVICIO que seja providenciado patrolamento 

da estrada Mato Bier. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 064/2021 DO VEREADOR LEANDRO que 

seja providenciado reforma de uma parada de ônibus na estrada da produção em frente à casa do senhor 

Artur Gelinsk, é preciso realizar a troca de três folhas de Brasilit. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

065/2021 DO VEREADOR FABIO que seja providenciado elevação de bueiro na estrada do faxinal, 

próximo a residência do Senhor Ica, bem como sinalização do mesmo na estrada. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 066/2021 DO VEREADOR MARCIRIO que seja providenciado patrolamento 

da estrada que sai do Alvício, passando pelo Oscar e Jorge do Moso com cascalhamento neste local, 

passando pelo Moso, indo até a chácara do Ivo Garcia, descendo pela residência de Paulo Olécio com 

cascalhamento em frente à casa do Senhor Lé, passando pela Otelo Rosa indo até a residência do Ex-

Vereador Sandro na Serra do Herval. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 067/2021 DO VEREADOR 

MARCIRIO que seja providenciado a colocação de uma carga de cascalho na residência do Senhor 

Adair Lima, localizada junto à residência de Nelso Pereira no centro da cidade. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 068/2021 DA VEREADORA LAURENI que seja providenciado poda dos 

plátanos ao lado da escola estadual, pois os mesmos estão ocasionando sujeiras na rua com o excesso 

de folhas secas que estão caindo nessa época. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 030/2021 DO 

VEREADOR MATEUS que informe como está o andamento da Lei Aldir Blanc no município, qual 

saldo remanescente, qual a previsão de novos editais e quem é o responsável pelo programa no 

município. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 031/2021 DOS VEREADORES MATEUS E 

LEANDRO que encaminhem a relação nominal das horas extras pagas a todos os funcionários desde 

junho de 2020 até hoje. PROJETO DE LEI Nº 030/21 Altera o art. 3° da Lei Municipal n° 171/2014 

que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos do idoso, do Fundo Municipal de Direitos 

do Idosos e dá outras providências. EMENDA MODIFICATIVA N° 001/21 AO PROJETO DE LEI 

N° 032/21. PROJETO DE LEI Nº 032/21 Autoriza a contratação de um (01) Técnico em informática 

para atender excepcional interesse público pelo prazo que especifica e dá outras providências. Após, 

passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, 

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

gente falou tanto em estrada ali, as máquinas estão ali perto do Alvício que ele falou e aí agora eu 

estava lembrando que eu tenho um pedido de providência ali para chegar na residência do Elton no 

Cerro dos Abreus que foi feita ainda, passei lá nesta semana também vi que não foi feito, já peço para 

que o secretário se puder já fazer esse serviço ali que fica bem pertinho, já tá junto ali as máquinas 

porque depois que saí de lá é difícil para voltar né a gente sabe que a demanda de estrada é muito 

grande então deixo esse recadinho aí para o secretário de obra se ele puder fazer isso aí eu agradeço 

muito ele. E lá na... um pedido que eu fiz também, que desce e passa lá no bar da Rosa passando pelo 

Narciso e indo sair no Damásio lá, aquela estrada lá também foi retirado as máquinas de lá, vieram 

até o bar da Rosa e não retornou, então eu peço dentro do possível quando tiver um jeitinho que volte 

lá para concluir o serviço." Usou a palavra o VEREADOR MARCOS, Líder do MDB, saudou a 

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

escutando o vereador Mateus falar sobre os enganos de informática, isso é muito... infelizmente nos 

anos 2021 acontece muito, esses dias a minha associação comunitária da Linha Nova ali da Certaja, 

nós pagamos geralmente R$ 25 de luz veio para nós uma conta da Certaja de R$ 10.527,00 e daí todo 

mundo se apavorou por que era 27 pilas e veio 10500, erro de informática, entramos em contato, foram 

olhar no sistema, o sistema de um pau lá e lançou uma nota de R$ 10500, então a prefeitura, graças a 
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Deus votamos o TI aí porque isso é muito necessário. Queria também parabenizar o executivo 

presidente pela quase, mas está ali, a conclusão da ponte de acesso a granja ali, que é uma rica de uma 

ponte vai ficar um acesso magnífico e com o decorrer dos dias, dos tempos, dos meses, se Deus quiser, 

a estrada ali vai ter também ter uma melhoria grande para a gente poder fazer um acesso bonito de 

chegada em nosso município, talvez o futuro pórtico que a gente tanto espera e tanto sonha, de boas-

vindas, de até breve aqui de Barão Triunfo. Também queria só a nível de comentário, reforçar o que o 

presidente já falou, que é o drive thru, amanhã dia 25 a segunda dose atrasada, conforme a presidente 

já falou e para finalizar, dentro do tempo hoje presente que geralmente eu estou estourando, o horário 

da prefeitura, graças a Deus, a partir de amanhã temos turno integral, das 8 horas ao meio-dia e das 

13:30 às 17:30 para vir, para comunidade saber, até para melhorar a questão de aglomeração a gente 

tem um espaço, um tempo maior de atendimento, acredito que vai ser melhor para todos." Usou a 

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

pessoas que se faziam presentes. "Gostaria de comentar aqui, os colega fizeram um pedido naquela 

estrada do Mato Bier, há poucos dias eu fiz verbalmente este pedido, reforçar aqui o pedido que seja 

feita essa obra. Também gostaria de fazer aqui um comentário, a gente fala bastante de saúde, na 

semana passada aqui no meu setor, da vigilância, recebeu a visita do pessoal do estado que até gerou 

algum comentário no município que tinha um pessoal do estado aqui, a questão da febre amarela que 

infelizmente no município vizinho deu um caso positivo num macaco e o estado está com o alerta ligado, 

vieram aqui, fizeram uma visita no município e deixa, aproveitar o espaço para deixar a recomendação 

e até pedir que os colegas comentem para as pessoas que sempre que encontra um bugio morto mesmo 

que o bicho tenha sido atropelado ou morto a tiro ou qualquer forma, informe a secretaria de saúde 

que tem que ser coletado o animal e levado para análise, evitar que esse vírus seja mais uma 

incomodação aqui para o município, mais um problema. Com relação ali um comentário que eu tinha 

feito, a vereadora até acho que não entendeu, vereadora até eu tô aqui em minhas mãos um boleto do 

ano passado que foi pago e no sistema da prefeitura acusa como não foi pago, hoje o erro é no sistema 

da prefeitura, tá aqui o boleto pago, deu acaso que hoje no horário do almoço eu achei, é um problema 

no sistema da prefeitura então deixo aqui frisado a necessidade que o executivo veja essa parte. Com 

relação à escola também a vereadora comentou também a questão de Deputados, essas coisas, é uma 

preocupação de todos os vereadores que estão aqui hoje, todos vereadores que estavam mandando 

anterior, sei que é do prefeito também uma preocupação e acho sim vereador que a questão de 

Deputados visitar aqui é importantíssimo, é a mesma coisa que eu como vereador ir visitar um posto 

de saúde, uma escola, para saber como é que a situação, ele em nível estadual é como eu sou em nível 

municipal, então acho que é importante que a gente convide os nossos deputados, sejam estaduais, 

federais, secretários, enfim todos que puderem para conhecer a situação que a nossa escola enfrenta, 

que é difícil e se nós não tiver o apoio de todos dificilmente a gente vai ter êxito nessa tão difícil situação, 

hoje a preocupação é das crianças... das aulas voltarem porém como é que o município vai liberar que 

a aula volte ali pela questão sanitária, pela questão de saúde, se a escola não conta, não apresenta uma 

condição estrutural de receber um aluno aí se Deus o livre acontece um acidente vem uma RBS, vem 

uma Gaúcha, vem uma Record e diz aqui, o Executivo, o município liderou as aulas mesmo que não 

venha uma coisa de encontro com a outra mas deixo aqui o apelo para que todos nós sigamos 

empenhados nessa luta." Usou a palavra o VEREADOR JAIRE VARLEI Líder do PDT, saudou a 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Hoje o pedido que eu fiz 

foi com o Mateus ali, eu reforço a estrada, até o vereador Rodrigo sabe ali, até pedi para ele aquele 

dia, a estrada da Beti lá e do Joãozinho, eles estavam rindo lá, nessa chuva nem de carro estão saindo, 

hoje estive ali e me pediu isso ai, eu disse pra ele, mas não foram e ele disse não, não foi nem patrola 

foi lá Lagarto, diz ele, nem um saibro colocaram para ele, está horrível aquilo lá; disse não, hoje vou 

falar de novo na Sessão e pedir de novo e o rapaz lá dos Pachecos que me pediu até mandei mas foi 

atrasado para a Dalvana aqui, mandei depois das 3 horas as fotos lá do bueiro que ele quer que faça, 

a entrada da casa dele, do Valcir, diz ele, ó Lagarto to saindo, o Alvício sabe aonde que é isso ali, disse 
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não, vou falar lá, até hoje não deu mas deixa para próxima, deixei o pedido para a Dalvana ali para 

pedir aqui e é isso aí eu deixo o pedido; ali na Agua Fria Rodrigo, tu sabe é difícil agora ali, ontem, 

ontem não minto, sexta-feira eu falei com a guria no posto de saúde ela me dizendo, ó Lagarto tá 

horrível aquela estrada, por onde eu fui no outro lado que é aonde finda mesmo ali Rodrigo, era valo 

desta fundura, diz ela, não passa mais nada Lagarto, mas eu vou dar uma reforçada nem que seja umas 

viagens de cascalho largar ali, então deixo o pedido, se puderem me atender pra mim é um pedido que 

eu fiz mas é pra eles lá mas isso é muito importante." Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE 

LAURENI, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "De novo colocando 

né que a Sessão não pode ser transmitida pelo Facebook, só por áudio, por motivo da nossa internet, 

esse é o problema que está acontecendo hoje e também gostaria de dizer que para a próxima agora que 

segunda-feira não temos Sessão, na próxima já tá aberto ao público por enquanto pelo Decreto que 

está acontecendo né, respeitando os espaços de cada um que quiser participar né, poucas pessoas mas 

já está aberto para próxima Sessão. Hoje também retomou com devido espaço necessário a terceira 

idade se reuniu na pessoa do presidente Henrique né porque temos a casa, construímos com muito 

esforço com pessoas de idade avançada mas que não desistiram, tiveram toda a coragem do mundo 

para conseguir aquela casa e hoje retornamos então teve um grande público e eu acho assim que é um 

público que não desiste, não desiste, tinha um monte de pessoas pagaram a sua mensalidade e 

programaram uma feijoada para o dia 27 de junho então eu dou os parabéns à equipe da terceira idade 

por serem pessoas responsáveis e que tem anseios por viver ainda esperando que passe essa epidemia. 

Quanto a escola Vereador, eu não desejo que nem uma criança que não seja aberto para aula para 

nenhuma criança botar os pés lá na escola na parte de cima, não foi essa minha intenção se o Senhor 

entendeu assim dessa maneira entendeu errado, eu disse que temos que ir atrás, é preocupação de todos 

nós vereadores, municípios como a gente ouve apelo até de estudantes que estão pedindo ajuda para 

nós que podemos fazer por que nem o secretário tu não encontra hoje é só por vídeo conferência então 

o que nós temos que fazer é ter documentos e pedir aos nossos deputados lá que intercedam lá junto às 

secretarias, esse foi meu intuito, nada com trazer criança para dentro da escola, seria contra , sou 

contra até hoje o retorno das aulas até que nossos professores todos sejam vacinados, até que tiver essa 

ordem do Ministério da Saúde como me disse hoje o secretário da saúde até foi comentado por outros 

vereadores, vereador Fábio que bom se os nossos professores tivessem o direito de ser vacinados mas 

não tem essa lei ainda do ministério, já houve municípios que fizeram isso mas foi contrário a lei do 

governo federal, mas depois que isso acontecer talvez eu entre de acordo também." Nada mais havendo 

a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, 

dia sete de junho de 2021. 

 

 

Sala de Sessões, 24 de maio de 2021. 
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