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

Legislativa, realizou-se a décima sexta 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 15/21, previamente 

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

correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. nº 146/2021, Of. nº 147/2021, Of. nº 

148/2021 e Of. nº 149/2021, encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa 

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

018/21 encaminhando proposições aprovadas em 24 de maio de 2021; Of. LEG. n° 030/21 informando 

aprovação do Projeto de Lei n° 030/21; Of. LEG. n° 031/21 informando aprovação do Projeto de Lei n° 

032/21. 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 MARCIRIO, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Hoje quando eu vinha vindo para Sessão passei ali na Otelo Rosa e fiquei muito contente 

de ver que estão patrolando a estrada que eu pedi que sai da Otelo Rosa e liga a Serra do Herval lá no 

ex-vereador Sandro, fiquei muito contente, quero parabenizar pelo trabalho e continue que a gente vai 

só elogiar o trabalho que por bem feito dentro do município. Também eu tenho um pedido de informação 

aí junto com os colegas vereadores sobre os recursos que veio para a Educação, devido ao tempo do 

covid, quanto veio, federal, estadual, quanto foi a economia também que  gerou com as linhas 

terceirizadas que não foram... não tiveram os seus trajetos feitos devido ao covid e também para a 

prefeitura que também tinha os ônibus ali, tem a despesa com diesel, com manutenção, então eu fiz esse 

pedido porque eu fui perguntado pelo um munícipe no município essa semana sobre essa informação 

eu não soube responder aí me falou mas tu tinha que saber, eu tenho que saber sim, é uma obrigação 

minha, é o meu trabalho fiscalizar o município mas a gente tá há 5 meses aqui nessa Casa, não deu 

tempo ainda da gente conseguir ficar por dentro de todos os projetos que tem, as informação, a gente 

tá chegando de pouco a pouco, mas de pouco a pouco a gente chega lá e vai conseguir ficar por dentro 

da administração para poder informar à população que nos faz as perguntas na rua, que é um direito 

deles plenamente tenho certeza que é direito deles, eles tem que cobrar mesmo. Também quero pedir 

uma lista de pesar aí para família da Franciele Souza que faleceu a semana passada, era uma grande 

amiga que a gente tinha e os familiares dela também são muito familiares amigo da gente de muitos 

anos, quero deixar esse pedido aí. Também quero agradecer pela atenção de todo o pessoal que 

acompanharam ali, estavam sempre junto ali que a gente estava lá muito triste de ver aquela cena ali, 

isso é coisa que às vezes no nosso município não aconteceu ainda, não tinha acontecido essas tragédias, 

mas é coisa que acontece a gente tem que se acostumar né com as coisas, tem que se atualizar, não 

adianta, isso é coisa da vida, o pessoal apoiaram ali a família toda ali, então agradeço a todo pessoal, 

agradeço a família do... também da outra família que tiveram lá dando apoio, então agradeço a todos 

ali e vamos encerrar por aqui meu discurso, não vou me alongar muito, muito obrigado presidenta." 

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

pessoas que se faziam presentes. "Queria agradecer ao executivo aqui para esse monte de respostas 

que nos mandaram, que é uma reclamação direita nossa né de recebermos as respostas conforme as 

dúvidas e indagações e tá vindo bastante, ainda tem algumas para vir, mas de momento muito obrigado 
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pelas respostas. Presidente eu tô colocando hoje nessa Casa uma indicação que já venho nessa pauta 

desde 2015 quando fui vereador e eu acho que não teve, não foi tido tempo para movimentar isso porque 

é um conselho, um Conselho Municipal, existem muitos conselhos no município né como por exemplo, 

do Idoso entre outros tantos, A Criança e do Adolescente e a gente precisa pensar, o executivo precisa 

pensar, que tem que partir deles, a criação do conselho dos direitos das mulheres, é um conselho muito 

importante no município porque vai prevenir, vai prevenir muitas situações que acontecem, que 

problemas de saúde no município, saúde que eu digo, saúde física, saúde mental, saúde psicológica e 

então acho que a gente tem que mais do que nunca se preocupar com isso e criarmos esse conselho o 

mais rápido possível, o conselho dos direitos das mulheres foi criada em 1985, o nacional, é a lei 7353 

e esse conselho é ligado ao Ministério da Justiça, então para nós vermos a importância que é dada esse 

conselho que é ligado ao Ministério da Justiça, para quê? para proteção, para ajudar a não acontecer 

situações que possam vir a acontecer, para isso, para tentar se evitar isso, o que que tem que fazer? a 

prevenção, eu sei que a assistência social faz isso, acompanha o trabalho da assistência social, 

acompanha o trabalho da assistente social, mas isso tem que ser cada vez mais trabalhado, já houveram 

várias mudanças nesse conselho a nível Federal, existe o Estadual também, vários decretos, 2008/2014, 

com mudanças ali, mas a gente tem que pegar o atual agora e tentar trabalhar em cima, digo isso 

presidente baseado hoje nessa situação que aconteceu na nossa cidade, que foi uma tragédia dita pelo... 

bem dita pelo vereador Marcirio, que a gente não quer noticiar essas coisas mas é uma coisa muito 

complicada e esse tipo de coisa a gente sabe que nem ninguém é psicólogo aqui para dizer alguma 

coisa, o que que pode acontecer, o que não pode acontecer, mais uma palavra que pode evitar muitas 

vezes uma coisa desse tipo é a prevenção, então a prevenção no caso existe o conselho da mulher no 

município, beleza, tá acontecendo algum problema, vamos levar para o conselho, vamos tentar o 

conselho, conversar com as famílias, tentar criar alguma coisa para chegar num consenso que não 

chegar num precipício de uma morte, então acho que esse... desde 2015 eu venho com essa indicação 

e hoje achei por bem, muito propício de a gente voltar à esse assunto, eu tenho certeza que mediante 

tudo que a gente tá vendo aí acredito que vai ser bem apoiado pelos colegas vereadores e 

principalmente precisamos do apoio do executivo para tocar essa indicação, inclusive presidente, na 

indicação ali está uma minuta do projeto de lei também para já ter um esboço para... eu sei da 

dificuldade de pessoal que temos na prefeitura hoje para criar mais um conselho talvez seja difícil mas 

então a gente já tá trazendo junto uma minuta ali, que vai descer junto com a indicação, que vai ficar 

na pasta na secretaria aqui para se alguém quiser dar uma olhada, se alguém quiser ajudar com dicas, 

com alguma instrução ali para gente conseguir quanto antes, não diria resolver, mas tentar ajudar a 

evitar de acontecer casos futuros como o que a gente tá presenciando nessa semana que passou." Usou 

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

se faziam presentes. "Também gostaria aqui de deixar meus lamentos ao falecimento da Franci, 

conhecida, trabalhava nos eventos aí como segurança e tudo mais, simplesmente um fato bem triste 

aconteceu no nosso município, deixo aqui meu pedido a Deus que ilumine a todos a família em especial 

seu filho. Também lamento aqui a morte do senhor José Kologeski, pai do Heitor, do Telmo Kologeski, 

senhor de 94 anos, que ocorreu nesse final de semana. Com relação as respostas encaminhadas a gente 

não... chegou agora a pouco e veio bastante anexos a Dalvana não consegui entregar para gente ainda 

a cópia física, mas pude ver pela leitura no começo da Sessão duas questões que eu quero colocar aqui, 

uma é a questão da folha ponto, tudo bem, são 250 folhas mas o sistema gera um relatório digital, 

poderiam muito bem estar encaminhando num CD ou num pen drive para essa Câmara, para nós ter 

acesso digital aí a gente vai ter que marcar um dia para revisar 250 páginas como é... eu acho que o 

Executivo pecou nessa parte, também será encaminhado posteriormente, é uma desculpa por não estar 

conseguindo responder a tempo mas vou cobrar, deixo aqui bem claro para o Executivo que eu vou 

cobrar, não adianta mandar assim e depois ficar e ficando, vou cobrar insistentemente essas respostas 

que não vieram. Fazer aqui um pedido verbal também para o executivo na questão de uma coisa que 

me foi pedido essa semana, anteontem, ali na rua Sete de Setembro ali onde tem a borracharia do 
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Negão, tem uma oficina com bastante movimento, deixar sugestão aqui, aquela rua é bem estreita e tem 

bastante casas para lá que se faça como que foi feito aqui em cima onde mora o Adilson, aqui na Rua 

Prefeito Airton Prates Ramos, de proibir o estacionamento de um lado, sugiram que quando vê, proíbam 

o estacionamento de quem vai a direita ali, do lado da casa do vereador Diogo porque a rua é estreita 

e o comércio do Negão, graças a Deus, tem bastante movimento, é uma sugestão que eu deixo aí, não 

vou colocar indicação pois acho que o Executivo tem condições de estar implantando isso. Também a 

questão desses dias a gente comentou a questão da escola e fiquei muito feliz ali que eu vi no Face da 

escola foi colocado que o processo andou no estado e inclusive tem até o nome da empresa que ganhou 

a licitação; também em contato lá com o gabinete do Marcos Vinícius também estão acompanhando 

diariamente essa situação, também passaram que segundo resposta da secretaria de educação, a 

empresa está contratada estão só esperando os últimos trâmites para liberar o início da obra pelo 

menos e essa sim é uma peleia grande que a gente tem que ter aqui no nosso município. Fazer um breve 

relato sobre as minhas indicações que coloquei hoje com alguns colegas, primeiramente a questão das 

paradas de ônibus, no dia do feriado estive perto da região dos Marques ali e vendo aquela parada que 

até poucos dias atrás algum Vereador colocou indicação, não me recordo qual, ali perto do seu 

Valdemar Marques, aquela parada a tantos anos que eu tô vendo que tá abandonada, há anos, é uma 

telha quebrada, pintura faz tempo que não viu, se algum dia já viu e vendo em outros municípios, em 

Tapes, Sentinela, Arambaré, tem vários... tem uma parceria com empresas e acho que nosso município 

se nós tivesse uma lei que autorizasse as empresas a fazer melhorias nessas paradas com certeza nós 

teríamos empresas interessadas, vai lá faz uma parceria com a empresa X, com o mercado tal, tu vai lá 

e tu vai pintar aquela parada, vai trocar as telhas e em troca tu vai expor a tua... fazer uma propaganda 

de sua empresa lá, chama-se marketing social, isso é com certeza é uma... teremos vários exemplos de 

empresas que estariam interessadas em adotar essas paradas e quem sabe até construir paradas novas 

em nosso município, a gente faz anos que não se constroem uma parada e com certeza sim implantando 

esse projeto no município que é fácil, o executivo só tem que pegar e mandar para essa Casa e após 

isso procurar as empresas, estaria resolvendo uma parte dessa situação. Também um pedido de 

informação sobre a questão da mudança de classes no magistério, algumas pessoas me procuraram e 

questionaram que estão com seu pedido de mudança de classe há mais de ano parado, protocolado, e 

não sabem que pé que anda, a gente sabe que tem essa lei desse ano que dificulta essa questão de 

concessão mas tem pedido do ano passado já protocolado que não se deu uma resposta, então essas 

professoras me pediram que entrassem com pedido de informação para que elas soubessem a sua 

situação, então peço o apoio dos colegas para buscar as informações e também como colega Vereador 

Marcirio falou antes também estava entrando com um pedido de informação sobre a respeito dos 

valores repassados para o transporte escolar, a gente sabe que entra recurso todo mês, pelo menos no 

tempo normal entra recurso todo mês do transporte escolar e agora infelizmente a gente tá mais de um 

ano, quase um ano e meio sem transporte escolar, gostaria de saber quanto que tá vindo e no que foi 

gasto, tanto recurso próprio como recurso específico porque a gente como Vereador, a gente tem que 

ter a resposta sobre esses questionamentos, que nem o vereador Marcirio falou antes, uma pessoa 

procurou ele e não tinha resposta e a gente hoje em dia, a gente não tem que ter resposta na ponta da 

língua, a gente tem que saber onde procurar e isso inclusive até na faculdade é uma das coisas que 

aprendi que a gente não tem que ter a resposta na ponta da língua, a gente tem que saber onde buscar 

e as pessoas que procuram Vereador para saber das informações estão agindo corretamente porque o 

vereador é o representante, é o fiscal do Município, então procure o vereador e o vereador tem que 

saber, tem que correr atrás, saber essa informação para depois dar um retorno, olha Fulano, a situação 

é essa, essa e essa." Usou a tribuna o VEREADOR RODRIGO, saudou a Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente desejar os pesares às famílias 

enlutadas aí do final de semana, também lamentar a tragédia acontecida no Cerro dos Abreus, uma 

moça nova aí que teve sua vida ceifada aí então desejar muita força à família e seu filho pequeno que 

ficou aí também, que Deus cuide e proteja ele. Também a gente viu aí essa semana os aumento de vírus 
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do covid-19 aí, a gente viu que o município já passou para 13 ou 14 casos, quero dizer que mesmo o 

trabalho sendo feito bem forte pelo nosso pessoal da saúde não adianta a gente dar uma relaxada e 

começar a se aglomerar, isso é bem perigoso pessoal, tem pessoas nossas aí que estão mal no hospital, 

a gente tá vendo pessoas novas agora em cidades vizinhas falecendo, parece que tá com mais força o 

vírus então vamos se cuidar mais um pouco aí, vamos auxiliar junto com todos os funcionários da saúde 

que vem batalhando nessa questão aí porque senão daqui a pouco eles próprios vão cansar e não vão 

mais trabalhar com tanto amor à camisa porque não adianta proteger, proteger, falar, falar, se as 

pessoas não querem ouvir, então tá feia essa situação, tá aumentando os casos acredito eu que essa 

semana vai aumentar muito mais, se passou o final de semana, a gente sabe aí várias festas acontecendo 

meio clandestinas, depois que ir um familiar não adianta mais chorar, então quero pedir esse apoio à 

população que se cuidem, usem máscara, é importante, mesmo quem já está vacinado, usem a máscara; 

até olhando ontem o jornal... olhando na televisão o jornal ali, já Rio Grande do Sul está em primeiro 

lugar dos vacinados da segunda dose então acho que o trabalho do Rio Grande do Sul vem sendo feito 

com apoio de todos municípios mas se a população não se cuidar um pouco pode acontecer de 

perdermos vidas das próprias famílias da gente que é onde a gente sente mais aí não adianta chorar o 

leite derramado, como diz o ditado, vamos ter mais um pouco de paciência, a gente tá vendo na televisão 

aí o governo federal, governo estadual, dizendo que até setembro é para estar 100% vacinada a 

população, já não tá tão longe, quem já ficou um ano e meio, o que que custa ficar mais dois, três meses 

aí, então vamos ter mais um cuidado aí pessoal porque o vírus parece que tá com mais força agora. 

Também quero pedir desculpas e agradecer ao secretário da saúde pela audiência pública, não pude 

me fazer presente segunda-feira, até queria estar presente, várias perguntas para fazer, até questão do 

covid também, pedir desculpa à presidente da Casa também que não pude estar presente na audiência 

pública da Câmara, estava no outro compromisso. Também parabenizar o secretário de obras que vem 

fazendo um trabalho bem feito onde está passando, não é por pressão daqui ou dali, não é, é conforme 

dá, conforme as máquinas andam quem tá lá dentro sabe, eu fui 4 ano oposição da administração do 

falecido Rui, pode olhar os áudios que tem tudo gravado, nunca critiquei questão de estrada porque eu 

sei a quantidade de estrada que tem nosso município, tá a passo lento tá mas aonde está sendo feito vai 

demorar para precisar voltar porque tá sendo bem feito e de vez em quando é feito um tapa buraco nas 

estradas mais gerais, a gente sabe que tem muito para melhorar mas aonde vem sendo trabalhado vem 

sendo trabalhado com vontade, muito tempo foi... tá sendo, não digo perdido mas tá tendo embromo 

muito grande que é ali na questão da Granja, com acesso a Granja que há 20 e poucos anos que existe 

município nunca teve, a não ser passando por terra dos outros, ficou ótimo acesso, dar os parabéns 

para todos os funcionários que ali estiveram trabalhando, agradecer quem de uma forma ou de outra 

ajudou também para que acontecesse, dizer que aquilo ali foi um pedido meu que a prefeitura fizesse a 

Casa do Mel, eu tenho até o dia ali e aí logo em seguida nosso Secretário da Agricultura conseguiu a 

emenda com o deputado Heitor e aonde tão correndo para ver se sai, só que o projeto não é tão fácil, 

a prefeitura tem que botar bastante dinheiro, não é só com a emenda do deputado mas o prefeito está 

fazendo de tudo para que se concretize essa Casa do Mel, já dar os parabéns aí a todos envolvidos que 

estão tão ali correndo. Também peço aqui novamente que a administração veja o que tá acontecendo 

no calçamento ali, eu acho que é a empresa que novamente enquanto não recebe a parcela não vem 

para fazer o resto do calçamento, não é culpa da administração mas que cobre a Caixa que tente ver 

se agilize, é a única empresa que eu vejo que faz isso, para obra porque não recebeu a parcela, de certo 

vai ficar sem receber um dinheiro que está depositado, que é certo que vai receber e tudo tranca na tal 

burocracia, mas peço aí que, tem acho que é o vice-prefeito tá meio responsável dessa obra, que fique 

cutucando o responsável para ver se a gente vê essa obra terminada o quanto antes, sei que os 

moradores vem cobrando a gente e a gente está louco para inaugurar aquele calçamento." Em 

COMUNICAÇÕES, 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 aqui também deixar os meus pesares à família da Franciele, 
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são gente conhecida da gente, amigo da família, temos muitos amigos de ambos os lados a gente fica 

sem palavra pelo acontecimento, peço a Deus que não aconteça mais algo dessa maneira em nosso 

município porque em ambos os lados todas as família ficam sofredor, fica uma marca que não tem mais 

cura, infelizmente é uma tragédia acontecida em nossa localidade de Cerro dos Abreus, jamais a gente 

torce por desavença mas sim por paz e harmonia em nosso município. Quero também aqui deixar meus 

pêsames à família, um grande amigo meu e parceiro ali de Charqueada que faleceu por causa dessa 

doença tão terrível, esse covid, meu amigo Itaguaré, deixo meus pêsames à família ali, faleceu a semana 

passada, um grande parceiro meu, era um assessor do deputado Marcio Biolchi ali, um cara parceiro 

mesmo, perdi um parceiro de muita fé, um parceiro e amigo meu irmão nas horas de dificuldade eu 

ligava para ele e ele me informava qualquer situação que eu precisava porque ele era advogado 

também, infelizmente perdi um parceiro de muita fé, mas o que a gente vai fazer? Deus o permitiu não 

podemos brincar com essa doença, esse covid mata mesmo, meu irmão mais velho, o Isenciano, ainda 

está baixado em Guaíba, graças a Deus tá se recuperando, já saiu do oxigênio, teve uns 4, 5 dias malão 

de vida, estava com sequela nos pulmão e problema nos rins, graças a Deus, tô com a notícia que lá 

para amanhã ou depois vai receber alta então a coisa não é brincadeira; também o nosso colega 

Japonês, ex-vereador, fiquemos sabendo a notícia que tá baixado em São Jerônimo com essa doença 

também, infelizmente essa doença é terrível porque o Itragoré era um homem que tinha sido vacinado, 

o Japonês segundo o que eu tô sabendo também foi vacinado e infelizmente a doença tá pegando até 

em quem foi vacinado, também nós soubemos aqui de mais pessoas que foram vacinado e pegou a 

doença do mesmo jeito, que nem o Seu Henrique mesmo, tinha dado o covid, pegou a doença de novo, 

então situação... essa doença não é brincadeira não e a respeito da nossa administração aí quero deixar 

agradecimento, fiz um pedido aqui nessa Casa para patrolar ali passando ali na frente de casa, 

entrando no Adão da Nadina, saindo lá na picada do Mozo, fizeram um excelente trabalho, não sei se 

ficou bem concluído hoje mas a patrola estava para lá para deixar tudo concluído lá naquela região, 

ir  até a Arcendina, ir até o Zé porque aquela região ali não tá ficando nenhuma entrada para trás sem 

ser feita, se não ficou concluído hoje com certeza o dia que parar a chuva vai ser concluído, quero 

deixar esse agradecimento aí a nosso secretário de obras, tô gostando do que eu tô vendo, que continue 

assim que o nosso município vai melhorar bastante, tá melhorando, a Produção estava ficando ruim 

graças a Deus tá bom, tá beleza e temo... quero dizer ao povo dos Pacheco  e Gramal que estão 

reclamando que tão abandonado, não tão abandonados não, em seguidinha aí o Prefeito vai enviar as 

máquinas para resolver a situação aí, melhorar as estradas aí dos Pachecos e Gramal, muito em breve 

vão estar chegando aí as patrolas e vão melhorar a situação do povo de Pachecos e Gramal, uma coisa 

que eu sempre digo, sou vereador de todo município de Barão do Triunfo, não sou vereador só de Cerro 

dos Abreus, represento o meu e amo meu município e luto por todas as regiões de nosso município, 

estarei aqui dentro desses quatro anos lutando por todos, quero deixar meu boa noite a todos e meus 

agradecimentos a todos que volte em paz para suas casas." Usou a tribuna o VEREADOR FABIO, 

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

sinceros sentimentos aos familiares da Franciele aí pela tragédia que aconteceu no nosso município. 

Parabenizar o meu colega vereador Angulista, semana passada pela passagem do seu aniversário, 

quero parabenizar também o pessoal envolvido ali, o secretário e os funcionários, pelo excelente 

serviço que foi prestado na ponte de acesso à Casa do Mel ali, ficou muito bom o serviço. Também 

parabenizar o secretário por esse trabalho ali acima da entrada da Linha Brandão, essa pedra que foi 

mexida ali foi abaixada a lomba também a qual eu e o vereador Angulista estivemos acompanhando o 

serviço dos funcionários ali, então ficou muito bom, quero deixar meus parabéns aí ao secretário e aos 

funcionários envolvidos. O Danielzinho ontem também, quero deixar meus parabéns a ele, ontem o 

caminhão que recolhe o lixo na nossa cidade atolou no centro aí e ele prontamente, praticamente quase 

horários do meio-dia, foi ali pegou uma retro da Prefeitura e foi lá auxiliar o caminhão que estava 

atolado no centro da cidade então quero deixar meus parabéns a ele também. Quero agradecer 

imensamente ao Deputado Alceu Moreira e o meu amigo Lody Kalil a qual recebi semana passada que 
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está aqui comigo, o ofício da minha emenda destinada à Barão do Triunfo, recebida dia 11 de maio no 

valor de R$ 200000 a qual já passei para o executivo para ser cadastrado essa emenda já, estando tudo 

certo vamos conseguir comprar nosso trator acoplado a roçadeira aí que é uma ferramenta de muita 

precisão no nosso município. Quero agradecer o pessoal de Mariana Pimentel também e o secretário 

de logística Juvir Costela, até tivemos uma agenda com ele através do pessoal da Mariana para 

possibilidade do asfalto da nossa RS-711 aí a qual paga esteve presente o prefeito de Mariana, vice-

prefeito, vereadores, secretário também e aqui de Barão do Triunfo era poucas vagas para a agenda lá 

tivemos acompanhando só eu, o prefeito e o vereador Angulista, até quero pedir desculpas aos outros 

vereadores que não teve vaga na agenda para poder encaixar lá, que é um sonho de todo baronense 

esse acesso asfáltico saindo para Mariana Pimentel, pode ser que um dia se concretize isso e eu vou 

todas as vezes que eu puder cobrar alguma coisa que seja bom pelo município eu vou estar disposto a 

fazer e já nessa própria reunião conseguimos também, vamos tentar ver se conseguimos apoio do nosso 

Estado a qual temos um termo de cooperação para auxiliar no custo dessa estrada, essa RS 711 à qual 

é uma estrada do Estado né então a prefeitura faz a manutenção dela por fazer porque, no caso não é 

obrigação da prefeitura mas a prefeitura tem que manter a estrada para os baronenses né então tivemos 

pedindo também este termo de cooperação para ver se o estado auxilia com algum valor ou com 

máquinas para esse custo que está tendo no nosso município. Quero trazer a vocês também um pedido 

que recebi resposta aqui, fiquei muito faceiro o qual tive fazendo isso mais eu, vereador Angulista, 

Marcos, o Alvício, a Laureni, o pedido que estivesse sendo estudada a possibilidade de cedência de 

duas retros, uma para trabalhar na Invernada, no Passo Grande, Morrinhos, Cerro dos  Abreus e outra 

no Gramal e Cerro dos Cabritos e Zona dos Pachecos, então a Prefeitura deu de resposta para nós aí 

que será cedido conforme a disponibilidade de máquinas através da secretaria da Agricultura, então 

tomara que isso se concretize que acho que é de grande auxílio para os moradores dessa região a qual 

eles moram muito longe e se essas máquinas ficarem lá vai ser de grande ajuda a eles." Usou a tribuna 

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

faziam presentes. "Eu tô com um pedido de providência, hoje eu fui lá na Zona dos Pachecos, no ESF, 

não tem a rampa, até tem as fotos, depois vai ser passado ali, eles até pediram para mim, eu fui lá, não 

tem rampa para cadeirante, é difícil porque sabe chega com cadeirante não tem como... vocês vão ver 

as fotos depois ali e até conversei com doutor Carlos, a enfermeira aí ela me disse que queria uma peça 

para fazer separado até a respeito do covid vocês sabem, todos nós soubemos que isso aí tá difícil aí, 

não tá fácil para ninguém até tem as fotos ali, onde tem a churrasqueira tem uma peça só tem que 

ajeitar porque mistura todo mundo, vocês sabem disso que...se tu não tem tu vai lá consultar, tá eu com 

covid e transmiti então é melhor prevenir e deixo esse pedido para vocês, de providência e vocês me dê 

uma força aí, é para toda comunidade lá, não é só pra nós né, é pra todo mundo lá dos Pachecos e para 

quem precisar e o outro é um bueiro que tem ali, esses dias não consegui chegar a pedir, só comuniquei 

aqui, mas deixo o pedido, até falei com o prefeito, ele para mim, vou fazer aquilo lá Lagarto, até já era 

para ter feito, o Angulista sabe onde que é, aí deixo esse pedido aí." A PRESIDENTE LAURENI usou 

a palavra. "Quero assinar no Ofício de pesares a essa família dessa menina, vou dizer assim, menina 

com 27 anos, quem somos nós para julgar um caso desses mas a gente, eu como mulher, não aceito 

violência contra mulher, a mulher às vezes indefesa pela força de um homem mas a mulher também tem 

que ter o seu direito de escolher a vida que quer, famílias destruídas, muito triste, tanto de um lado 

como de outro, a gente que é conhecedor das pessoas da nossa localidade, seja um pouquinho fora aqui 

mas a gente conhece de um a um, sabe que o sofrimento é muito grande, tanto por parte do homem 

quanto da mulher, pessoas que eu acredito que são mães né que hoje uma não tem mais a filha e outra 

sofre pelo acontecido pela cabeça do filho, então Deus ilumine a cada um, dê força, dê coragem né e a 

justiça que faça o que tiver que ser feito, pena que a gente não teve tempo de ajudar, quem sabe se 

soubesse o que anda na cabeça de uma pessoa a gente poderia contornar uma situação dessas, mas 

ninguém sabe, o ser humano ele é... ele age pelos seus próprios impulsos, às vezes sem nem pensar ele 

age e causa uma fatalidade mas deixamos a cargo de Deus e da Justiça. Gostaria de parabenizar o 
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vereador Rodrigo por mais uma data né Rodrigo, te desejo sucesso, muito trabalho, que trabalhe 

bastante ainda né, funcionário e sei que administra um trabalho bom de operador e que tenha muito 

sucesso e que Deus te ilumine teus caminhos hoje e sempre Rodrigo. Hoje estive conversando com o 

presidente do sindicato, senhor Omero, sobre os cursos né, sobre os cursos do Senar que a gente sabe 

que estava interrompida até agora e como no outro ano, no ano passado também não teve mais anos 

atrás o Omero trouxe vários cursos aqui para o sindicato e hoje eu conversando com ele até me 

surpreendi porque tinha um técnico do Senar que dá acompanhamento, ele vem uma vez por mês, ele 

dá acompanhamento às pessoas que tem plantio de grãos né, Márcio, até foi muito  boa nossa conversa 

e eu não sabia que tinha esse funcionário né vindo ao nosso município e ele está muito otimista porque 

tem mais pessoas que irão plantar esse ano, diversificar a cultura aqui né com grãos, com o trigo, o 

trigo que estava muito esquecido, muito em baixa, hoje o trigo vai ter mais plantio por mais pessoas da 

nossa agricultura, então fiquei muito contente, foi muito boa a conversa, muito proveitosa e pela 

conversa do Omero no que puder trazer esses cursos do Senar serão de novo ministrados aqui no nosso 

município, os cursos são ótimos são com quantidade de pessoas exigidas pelo Senar mas são cursos 

proveitosos, cursos de motosserra, de eletrificação, cursos para as mulheres, curso de embutidos, 

cursos de compotas então eu tenho muita convicção que no que o covid passar a gente vai ter de novo 

os cursos aqui para oferecer para o nosso pessoal. Também foi falado aqui nas audiências públicas 

agradeço o Senhor Prefeito que esteve aqui, secretários que vieram, a primeira audiência foi do 

primeiro quadrimestre da Câmara Municipal, aqui, onde foi colocada a receita real de janeiro a abril 

e o Seixas também onde veio colocar os dados, os números da nossa receita e também da audiência 

pública da Saúde, também do primeiro quadrimestre de janeiro a abril, onde o secretário Danio colocou 

né para nós, nem todos os vereadores puderam estar presentes mas veio o Varlei, veio o Mateus, veio 

o Marcos e eu, a gente sabe que nem sempre poderão estar presentes mas quando vem alguns também 

a gente já... uns trabalham, representam os outros que não puderam se fazer presentes, gostei muito da 

colocação do nosso secretário Danio da Saúde aonde ele colocou os atendimentos, atendimentos de 

médicos, quantidade de médico por médico, da enfermagem, quantidade de atendimento por 

enfermeiras, técnicas, também os atendimentos, do ESF...  o Vereador Leandro também estava presente, 

desculpa Leandro, fiquei pensando agora nos nomes e não lembrei mas estava presente também na 

audiência, obrigada Leandro...aonde as pessoas, onde o trabalho da Saúde foi colocado né, como eu 

estava falando, pelos atendimentos, quantas pessoas transportadas, tanto para São Jerônimo, Butiá e 

Santa Cruz também como transportados pela van que vai à Porto Alegre, pelo micro da Saúde então eu 

acho que foi muito boa a audiência para quem pode se fazer presente e também o secretário colocou 

uma coisa muito importante que às vezes são esquecidos de pessoas que trabalham também para que o 

serviço ande né porque pegam junto sem olhar para trás que são os motoristas e também os serviços 

gerais porque se não tivesse as pessoas junto claro que a saúde não anda e o Danio não esqueceu de 

colocar esse trabalho, parabéns secretário foi muito bem colocado a tua explanação porque a gente 

sabe que a gente suja onde a gente vai no posto de saúde ou qualquer outro lugar público e tem as 

pessoas que faz o trabalho da limpeza e os carros não andam sem os motoristas então foi muito boa a 

audiência e aí a gente pensa assim ó, a sociedade só muda quando enxergamos nossos verdadeiros 

heróis, que Deus abençoe todos os profissionais da Saúde porque, como foi falado já agora em Tribuna, 

como o covid está aumentando de novo mais uma etapa que parece que estava terminando, tivemos em 

zero, hoje temos 13 pacientes já, temos cinco hospitalizados e a gente pensa que tá passando, que tá 

passando mas como disse os vereadores, vamos nos cuidar, vamos cuidados das aglomerações, às vezes 

é só o aniversário, é só um aniversário, mas lá quantas pessoas comparecem, um vem às vezes de Sertão, 

outro vem de Mariana, outro vem de Serra do Herval e aquelas pessoas tiveram contato com outras 

pessoas, ninguém queira ter esse covid mas quando vê a pessoa não sabe que tem e estava junto com 

as pessoas, então vamos nos cuidar, vamos usar as máscaras, vamos diminuir os aglomeramentos 

porque o pessoal da Saúde trabalha tanto por nós, quer fazer um trabalho, quer uma limpeza no 

município e às vezes não estão conseguindo." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando 
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foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições e Projeto de Resolução: 

INDICAÇÃO N° 065/21 DO VEREADOR MARCOS que seja implantado no Município de Barão 

do Triunfo, através de Lei, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, com a finalidade de elaborar 

e implementar políticas sob a ótica de gênero, para garantir a igualdade de oportunidades e de direitos, 

de forma a assegurar à população feminina o pleno exercício de sua cidadania. Conforme minuta de 

Projeto de Lei em anexo. INDICAÇÃO N° 066/21 DA VEREADORA LAURENI que seja estudada 

a possibilidade de inclusão de plano odontológico para os servidores públicos, que seja subsidiado pelo 

município. INDICAÇÃO N° 067/21 DO VEREADOR FABIO que seja estudada a possibilidade de 

deixar uma retroescavadeira disponível para realizar somente serviços de abertura de poços de água para 

quem estiver necessitando desse serviço. INDICAÇÃO N° 068/21 DOS VEREADORES MATEUS, 

MARCIRIO E LEANDRO que encaminhem a esta Casa Legislativa Projeto de Lei visando adoção de 

paradas de ônibus por empresas, que queiram revitalizar as paradas existentes ou que queiram construir 

novas. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 069/21 DO VEREADOR JAIRE VARLEI que seja 

providenciado a colocação de canos na estrada em frente ao Bar do Darlan. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA N° 070/21 DO  VEREADOR JAIRE VARLEI que seja providenciada a construção 

de uma rampa de acessibilidade para cadeirantes e portadores de necessidades especiais junto ao ESF 

Alceu Wamosy, em Zona dos Pachecos. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 071/21 DOS 

VEREADORES JAIRE VARLEI E LEANDRO que seja providenciado uma sala para atendimento 

aos pacientes com casos de covid em separado aos demais pacientes, junto ao ESF Alceu Wamosy, em 

Zona dos Pachecos. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 072/21 DO VEREADOR FABIO que seja 

providenciado patrolamento da estrada do Cerro da data indo até a residência do Senhor Vandré. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 073/21 DO VEREADOR ALVICIO que seja providenciado 

reconstrução de ponte na localidade do Cerro dos Abreu, perto do Tarciso, onde vai para o André do 

Dida, pois a mesma encontra-se em péssimas condições. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 074/21 

DO VEREADOR ALVICIO que seja providenciado patrolamento da estrada que sai do bar do 

Alexandre, passando pelo Valdir Vandan, saindo no Elio carrapicho, com cascalhamento nos lugares 

necessários. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 032/21 DOS VEREADORES MARCIRIO, 

MATEUS E LEANDRO que informe quanto foi repassado para transporte escolar do Governo 

Estadual e Federal desde o começo da pandemia, no que foi gasto este recurso e que seja feita estimativa 

de quanto foi economizado em transporte próprio e terceirizado desde o início da pandemia. PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO Nº 033/21 DO VEREADOR MATEUS que informe a situação da mudança de 

classe do magistério, se está sendo realizado concessão desses benefícios, quantos pedidos foram 

protocolados e quantos já foram aprovados desde o ano passado até agora. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO N° 005/21 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 LEANDRO Líder do PSB, 

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

deixar aqui meus pêsames para os familiares da Franci aí e também quero deixar aqui os pêsames para 

a professora aqui da Escola Antônio Guedes, esposa do Pierre aqui, a Josi também, e queria dizer para 

o pessoal se cuidar em casa aí porque ela perdeu a mãe e a gente tá ficando bastante preocupado aí e 

também dar os parabéns aí pro pessoal da Saúde, mas acho que a população também tem que fazer a 

parte dela, tem que cuidar né porque não adianta depender só da saúde, do posto, do mundo e das 

enfermeiras então a gente tem que fazer a nossa parte também então é assim eu também queria dizer 

que o pessoal aí que quer me procurar para trocar alguma ideia aí de repente alguma coisa que a gente 

não bota na Câmara, ir lá falar com o prefeito direto, eu tô aí para ajudar, fazer meu trabalho então é 

assim, o que eu puder ajudar aí tô disposto. Também queria, o pessoal também tá bastante preocupado 

sobre a escola, a hora que começar, sobre os devidos cuidados né mas aí vamos esperar, vamos 

aguardar para ver quando vai começar." Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, 
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saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Eu comentei na 

Tribuna ali sobre a tragédia de Cerro dos Abreus, eu deixei uma palavra que não coloquei no meio do 

meu discurso ali quando eu falei que a gente infelizmente tem que se acostumar, mas se acostumar com 

as percas, não os tragédias porque uma tragédia dessas ninguém se acostuma, isso aí é uma... tomara 

que nunca mais aconteça que nem falou o vereador Marcos, temos que tentar prevenir para que isso 

não aconteça mais, quando um familiar tiver uma pessoa na família que vê que não tá muito bem que 

aconselhe, leve no médico, faça um tratamento para que isso não aconteça mais, então deixa bem claro 

que eu deixei uma palavra que eu não coloquei e pode dar uma... me expressei mal, pode acontecer de 

ficarem pensando... a população pensar que eu tô... que eu quis falar que tem que se acostumar com 

esses feminicídios, isso aí jamais... isso aí a gente tem que ter todo o cuidado para que isso não aconteça 

mais no nosso município." Usou a palavra o VEREADOR MARCOS, Líder do MDB, saudou a 

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

aproveitar esse espaço para desejar melhoras ao vereador, ex-vereador Osmar que tá hospitalizado 

com covid-19, nosso colega aqui de bancada, foi meu colega e do Rodrigo também, que se 

restabelecendo o mais breve possível. Também quero fazer parte do ofício à Franciele, não sei se o 

vereador Mateus falou sobre o ofício de senhor José Kologeski, também a gente quer, eu quero fazer 

parte e se o vereador Maninho também quiser encaminhar no nome dele um ofício à professora Josi 

também quero fazer parte da assinatura. Eu tive na prefeitura hoje conversando com a presidente das 

licitações que é uma preocupação nossa e a gente vê muita gente falar sobre licitações demorando e 

ela tá atucanada mesmo, falta de pessoal da prefeitura, a gente parece que tem tanta gente mas ela tá 

com cinco ou seis funções então as coisas estão demorando mas está todo mundo preocupado muito 

com isso, principalmente, que eu conversei principalmente sobre isso, iluminação pública que é uma 

preocupação nossa e que todo mundo comenta muito na aqui na Câmara. Quero também presidente 

deixar uma sugestão sobre a gente de repente criar aqui pela Câmara de Vereadores, que eu acho que 

não tem custo, uma campanha sobre o "cuide-se", sobre o "fique em casa conforme puder" sobre o uso 

da máscara e nomeado pela Câmara Municipal de Vereadores, isso a gente consegue fazer aqui, a 

Dalvana consegue fazer facilmente um folder pequeno, eu me disponho como vereador, como 

funcionário, praticamente funcionário do município, ficar nas esquinas distribuindo para as pessoas, 

pedindo que se cuidem, pedindo que usem máscara, pedindo que usem álcool gel, pedindo que não se 

aglomere, nós temos que fazer esse trabalho, a gente tá vendo o aumento dos casos e isso é preocupante, 

eu acho que faz parte da Câmara de Vereadores. Queria também aproveitando dizer que agora dia 7 e 

11 do seis a vacinação é dos professores e caminhoneiros né, das 13 horas às 16:30 ah isso a gente tem 

que divulgar também porque é muito importante né e para encerrar Presidente, quero aqui deixar... 

parabenizar a nova Diretoria da Acverc que foi escolhida na última sexta-feira, o presidente Amaro da 

Maré lá que é nosso amigo e parabenizar o Vereador Mateus que fez parte da diretoria para ver se a 

gente começa a atuar novamente na Acverc e para encerrar presidente quero deixar aqui os parabéns 

ao meu amigo Presidente, nobre Edil Angulista que fez aniversário esses dias mais e por um acaso, por 

um acaso lembrou do meu número e me ligou, eu não fui né presidente, não fui na hora, fui de noite, 

ele me ligou meio-dia, mas não era para ter falado... Tá mas é verdade, parabéns, muitos anos de vida, 

que siga sendo essa pessoa trabalhadora, sempre correndo atrás dos seus objetivos." Usou a palavra o 

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

que se faziam presentes. "Quero iniciar aqui a fala também reforçando os pesares a Josi, professora 

aqui do município que infelizmente perdeu sua mãe e nem pode se despedir pois estava no hospital 

internada pelo covid ela também, graças a Deus ela se recuperou mas infelizmente sua mãe padeceu 

nessa luta. Desejar os parabéns para o colega Rodrigo, te desejar saúde, paz Rodrigo, sabe que apesar 

da política sempre tivemos uma boa relação e te desejar tudo de bom a ti e a tua família. Desejar 

melhoras para o ex-vereador Japonês, vários mandatos fez nessa Casa e hoje tá no hospital, mas se 

Deus quiser vai sair bem de lá. O colega Marcos das licitações, esses dias até estive conversando com 

o prefeito e só reforçar aqui de novo a questão da licitação do material odontológico, às vezes tem umas 
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pessoas tem que estar pagando consultas em consultórios particulares pois não tenho material no Posto 

Saúde, então deixo aqui novamente o pedido que seja agilizada na melhor forma possível. Também foi 

falado bastante a questão do cuidado do covid, a gente a gente vê como aconteceu no passado ele estava 

num foco muito grande de contaminação, depois deu uma atenuada e a gente nossos cuidados deu uma 

relaxada, digo a gente me colocando no meio, junto também e depois piorou, a gente ficou com receio 

e novamente agora a gente tá... deu uma... melhorou agora estamos dando uma descuidada, então fica 

aí o pedido para todo mundo se cuidar, nosso município o que a gente tem percebido é muito caso de 

contagio familiar, às vezes dentro da própria família por isso que às vezes nossos números são altos, 

então a gente tem que cuidar todo momento, evitar de fazer uma festa, evitar de fazer uma aglomeração, 

evitar de fazer... de às vezes tá tendo algum contato com pessoas de municípios, de outros municípios 

que possam estar mais infestados esses municípios; questão do comércio, o comércio do Barão tem sido 

sempre bem parceiro no cuidado, a gente sabe que agora tá vindo a questão do inverno talvez vai ser 

um pouco difícil para o comerciante tá pedindo para pessoa esperar do lado de fora ou então organizar 

dentro do seu espaço ali, ter um espaço para a pessoa esperar, não esperar no frio, na chuva, mas o 

comércio foi bem parceiro até hoje, com certeza vai seguir sendo parceiro; a questão das vacinas 

também é bem importante, a gente vê que o Governo do Estado está dizendo que até o fim do ano quer 

ter a segunda dose em todos os adultos, tomara a Deus que isso se torne realidade, a gente vê nos 

noticiários que está vindo vacinas da Pfizer, da Fiocruz está vindo bastante então peço que o pessoal 

se vacine." Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LAURENI, saudou novamente quem não se 

fazia presente na abertura da Sessão. "Agradecendo a todos pelo trabalho hoje dessa Casa mas ainda 

gostaria de colocar para vocês que estive na escola de novo, como o Vereador Mateus falou a pouco, 

existe... aconteceu mudanças no projeto da escola né, a JJ de Andrade, até tinha estado semana passada 

onde coloquei que fui fazer uma visita, encontrei o professor Rafael e pedi o número do processo e o 

processo como é que estava e essa semana deu uma notícia muito esperada por todos e até o professor 

Rafael me deu os documentos né aonde onde tem o auto de interdição do colégio né e também aonde 

há agora até o nome da firma que assumiu de fazer a recuperação da nossa escola, uma escola bem 

centrada no município, bem importante onde muitos e muitos estudaram e eu gostaria que essa casa 

aqui como todos vereadores às vezes não são conhecedores ainda, que moram mais distante que são 

vereadores do primeiro mandato, vissem as fotos que o professor Rafael passou, que existe no Projeto 

de Recuperação da escola, a Dalvana vai passar agora as fotos do estado que se encontra nossa escola 

por estar interditada que nem um pai conseguiria mandar um filho para escola, olhem só o estado que 

está a nossa escola, é triste sabe, aonde até eu estudei depois da quinta série nessa escola, olha as 

rachaduras, os banheiros, portas de banheiros então os professores e a diretora Rosane todo mundo 

empenhado né que acontecesse essa construção na escola novamente, onde chove que nem na rua né, 

não tem condições, só estão atuando na área debaixo, se algum dos vereadores quiserem fazer uma 

visita eles estão lá todos os dias até meio-dia e que bom ter essa notícia, nome da empresa é Elétrica 

Energy, direção de Joel, é isso aí o professor Rafael hoje me passou, disse que tá em andamento, já 

apareceu a empresa que vai cuidar dos trabalhos da recuperação da escola, então eu acho que 

esperamos que realmente aconteça e que quando voltar as aulas a escola esteja em condições de 

receber nossos alunos né que são tudo gente nossa, são gente que são alunos de dentro do município 

que estão nessa escola, então digo assim pros vereadores, quem quiser partilhar, participar, esse 

projeto vai ficar aqui na casa né, é um trabalho que eu gostaria que a Câmara acompanhasse de vez 

em quando, fazer uma visita, vereador Rodrigo é sabedor, vereador Mateus né, mas tem outros que às 

vezes não tiveram oportunidade ainda de chegar até na nossa escola, olhem só o perigo constante que 

tem ali dentro, então acho que tudo que é para o bem do nosso município, é centrada, é uma escola 

histórica, tomara que o governo do estado dê andamento nessas verbas para construção dessa nossa 

escola." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para 

a próxima Sessão Ordinária, dia quatorze de junho de 2021. 

 



 

 ATA 016/21  11 
 

 

 

Sala de Sessões, 07 de junho de 2021. 
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