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Aos quatorze 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 sétima 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 16/21, previamente 

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

correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Não houve. RECEBIDAS DE TERCEIROS: 

Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 019/21 encaminhando proposições aprovadas em 

07 de junho de 2021. 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 ALVICIO, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 

se faziam presentes. "Quero aqui dizer aos ouvintes que estão nos escutando e que tem muitas pessoas 

ainda no nosso município que não sabe ainda que a gente, a administração e a secretaria da saúde, tem 

o micro da saúde e tem a van às 11 horas, por umas 10:30 e 11 horas, todo dia de segunda a sexta-

feira, as pessoas que quiserem doar sangue em Porto Alegre é só se dirigir até o Secretaria da Saúde e 

dá o seu nome ali e marcar, agendar o seu dia e tem no sábado também se for necessário porque muita 

gente não sabe que tem, está disponível segundo a informação que eu recebi que até fiz um pedido nessa 

casa, tá disponível para todo município de Barão do Triunfo, para a comunidade aí que quiser doar 

sangue é só se dirigir até Secretaria da Saúde e agendar o seu dia e ir lá e doar sangue, é uma coisa 

muito importante que sangue é vida, muitas pessoas na época da campanha me falaram se a gente 

fizesse isso aí doariam sangue, muitas pessoas não sabiam até eu também não sabia que já tinha esse 

pedido na casa aí, agora estou informado que tá funcionando, é só as pessoas virem até a sede aí e na 

Secretaria e se inscrever ali, agendar o seu dia e ir lá doar sangue, é muito importante quem puder 

fazer isso aí que faça porque tá ajudando o seu próximo e tudo aquilo que nós fizer em favor do nosso 

próximo é bom para nós mesmo, não só bom para os outros mas é bom para nós mesmo e também quero 

agradecer a administração aí que tá tocando um trabalho bom aí na obra, nosso secretário Toninho e 

também aí, segundo informação que nós temos, graças a Deus, agora nosso prefeito conseguiu licitar 

e comprar a tal de poclan que nós tanto esperava, eu como Vereador desse município é uma coisa que 

eu muito sempre lutei, na época da campanha também sempre eu disse para as pessoas que era uma 

coisa que a gente ia lutar para conseguir, o nosso agricultor merece o melhor atendimento possível da 

administração e essa poclan no momento que tiver aí dentro do nosso município aí trabalhando na 

agricultura, que vai ser trabalhado na obra em lugares que for necessário também, mas vem 

especialmente para trabalhar na agricultura, vai ser de grande benefício a todo povo baronense nosso 

povo merece nosso apoio e o apoio da administração e eu tô muito contente, muito feliz que eu cheguei 

dizer até agora depois que eleito fui Vereador desse município, para as pessoas, que eu queria ver, era 

um sonho meu ver uma poclan na prefeitura dentro desse ano, no primeiro ano de mandato de vereador 

queria ver trabalhando para o nosso povo aí, graças a Deus em seguidinha já vamos ter essa aí no 

município, temos de parabéns, a administração tá de parabéns nessa parte aí e também quero reclamar 

mais alguma coisinha também, aqui quando tem que reclamar, tem que reclamar, a respeito das 

licitação tá andando devagar, tem coisa aí que já parece que já era para ter feito e não foi feito, licitação 

de prancha temos faltando pranchas, faz dias tá trancado não sei no quê, tá devagar o negócio, que a 

administração tome uma Providência cabível para que ande melhor esse negócio de licitação, tá muito 
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devagar, que temos em falta de prancha, a respeito também de fazer licitação para o próximo... para 

botar essas lâmpadas aí e resolver esse problema de luz, de iluminação pública em nosso município 

também é uma coisa que tá precisando de urgência no nosso município então que nossa administração 

tome uma Providência cabível dentro dessa situação e também estou fazendo um pedido nessa casa, 

hoje aqui que os morador ali do Note até lá divisa do município de São Jerônimo têm me pedido e 

fizeram uns pedidos ali, andei visitando a região, para pedir um alargamento dessa estrada aqui desde 

o Note até a ponte lá adiante do falecido do João Grande ali que é a divisa com São Jerônimo, fazer 

um trabalho de... tem uns lugares fechados, muito fechados, já tem lugar que tem mato já quase 

encostando por cima então eu tô botando esse pedido nessa casa hoje para abrir a estrada mais ela, 

não tô falando em patrolar a estrada, estou falando em reabrir mais ela, abrir nos lugares necessário, 

ali na lomba ali para lá do Note mesmo tem uma lomba ali que agora com essa poclan que graças a 

Deus que tá vindo aí, o Prefeito comprou também um batedor de pedra, que abra, bata ali, baixe aquela 

lomba ali que é uma lomba terrível ali, se encontrar um carro ou um caminhão é complicado e faça 

esse serviço ali, baixe aquela lomba ali um pouco e abra mais aquela lomba ali que vai melhorar para 

a comunidade, é uma estrada de muito trânsito então e cascalhamento nos lugares necessários também, 

o meu pedido é esse nessa noite aí, que faça um trabalho ali no que der, melhorando aquela estrada 

desde ali até lá a divisa, é uma estrada de muito movimento e vai melhorar para a comunidade e para 

nosso povo porque nosso povo merece melhoria, tudo aquilo que nós puder buscar de melhoria para o 

nosso povo aí, estamos aí para isso, por isso que o povo nos escolheu, nos botou aqui para nós buscar 

melhoria pro nosso município, vamos correr atrás e vamos buscar melhoria, tudo aquilo que for de 

melhor para o nosso município, vamos aprovar e vamos buscar, tô aqui para ajudar os colegas 

vereadores em tudo aquilo que for preciso e a comunidade, o município inteiro, as pessoas que precisar 

de mim, tô disponível é só me procurar que aquilo que tiver dentro dos meus alcances, não meço 

esforços para ajudar e a servi-lo, o povo me conhece e sabe que eu sou dessa maneira." Usou a tribuna 

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

presentes. "Também queria ser um pouco repetitivo aí com o que o Alvicio falou, não posso deixar de 

parabenizar a administração também pela conquista da escavadeira hidráulica que foi licitada e 

comprada aí, eu até cruzei na Prefeitura e tirei o termo de homologação da máquina, ela é chinesa a 

máquina, marca Liugong, valor de R$ 710000, isso aí é uma grande conquista para o nosso município 

aí, com certeza essa máquina aí vai ajudar muito nossa cidade aí. Também justamente com que o Alvicio 

falou ali, apoio ele também no pedido do auxílio das licitações ali, que não é só questão de madeira 

também, pranchão para os pontes que tá faltando, tem muita gente me questionando questão de remédio 

também, então deixo também meu pedido aí junto com o do Alvicio aí para o executivo tomar uma 

Providência aí para melhorar essas licitações aí. Não posso deixar de agradecer novamente meu amigo 

Lody Kalil aí que esteve hoje na cidade através do assessor Juvir Costela aí, nosso secretário de 

logística, que semana passada aí todo mundo viu aí que foi anunciado em várias redes sociais aí que  o 

Barão vai receber uma verba também para o projeto das obras no acesso asfáltico, então ele já veio 

hoje aí na cidade aí ver o que que poderia fazer e a princípio vai marcar logo uma reunião com o 

técnico do Daer para já dar início o mais rápido possível nesse projeto do Daer aí que tudo tem um 

começo e o nosso, se Deus quiser, nós chegamos lá também mas primeiramente vamos iniciar esse 

projeto da execução do projeto para depois a obra. Queria fazer um breve comentário sobre os meus 

pedidos de indicação também que eu fiz com o colega vereador Angulista, deixar que o executivo tome 

conhecimento aí, vê se consegue fazer um plano de recolhimento de entulhos e poda de árvores aí na 

cidade, que fique armazenado, agendado uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias aí, que a pessoa 

possa fazer uma limpeza na sua propriedade sabendo o dia que a Prefeitura vai fazer esse recolhimento, 

então vou deixar esse pedido aí junto com colega vereador Angulista aí e outro pedido também a 

questão para dar uma analisada mais, fazer uma utilização melhor da nossa Granja lá que vai ser 

construído a Casa do Mel também, então deixar um pedido para o executivo para futuramente fazer 

novas instalações lá, tipo hortas e plantações de árvores frutíferas, isso aí até futuramente até para 
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uma atividade escolar quando as aulas retomarem novamente, como fica perto da cidade aqui, para as 

crianças, para os alunos ter mais contato com esse tipo também de agricultura então deixo meu pedido 

também hoje junto com colega Angulista." Usou a tribuna o VEREADOR MARCIRIO, saudou a 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Eu tenho um pedido de 

providência nessa casa hoje lá da Zona dos Menezes que é para cascalhar e patrolar a estrada da 

Débora filha do Delmar que toda... ela tem duas entradas que chega na residência dela, todas as duas 

estão em péssimo estado, não tem como conseguir sair, dá uma chuvinha, qualquer chuvinha que dê já 

fica impossível de poder sair de casa, é bem complicado a situação. Também concordo com o vereador 

Alvicio naquele sistema de abertura de estradas do Note que sai até a divisa de São Jerônimo lá no 

Arroio dos Cachorros, é uma estrada que tá fazendo muita falta de abrir ela e baixar aquela lomba ali 

do Note mesmo, aquela lomba ali é muito perigosa, se a gente encontrar dois carros já não passa um 

pelo outro lá na lomba lá em cima, é muito perigoso aquilo ali, então tem todo meu apoio, pode ter 

certeza Alvicio pode contar comigo que eu tô junto contigo nessa. Também quero comunicar que nesta 

última quinta-feira recebi uma notícia do meu Deputado que conseguiu uma verba para Barão do 

Triunfo junto ao Ministério do Desenvolvimento da região, uma verba de R$ 420000, veio para 

aquisição de uma escavadeira hidráulica, uma poclan, muitos conhecem por poclan, a gente sabe que 

o dinheiro, esse valor não alcança o valor da poclan mas tem a contrapartida talvez consiga chegar 

perto do valor e consiga comprar a poclan. Estive conversando com o prefeito agora na sexta-feira, até 

era outros assuntos, mas a gente comentou sobre a retroescavadeira da associação da Invernada aonde 

o prefeito passou por nós uma informação ao contrário da que ele tinha dado quando a gente conversou 

a última vez com ele, ele tinha falado que ia mandar para esta casa o projeto para o retorno da 

retroescavadeira para a associação, agora ele retirou a palavra, ele falou que não vai voltar para a 

associação e é uma retroescavadeira que estava servindo muito a comunidade da Invernada, em toda 

a comunidade do município, estava trabalhando por todo o município, todos sabem, se pegar as 

planilhas ali e ver os nomes dos agricultores que foi feito o serviço vai ver que trabalhava para todo 

município, até essa semana passada  um vizinho meu lá, filho do Ocrides foi lá para fazer um plainado 

para fazer uma casa, eu tive que ir com meu trator lá fazer para ele, fiz do jeito que pude, é o que eu 

tenho, eu tô ajudando o pessoal com o que eu tenho, que eu posso o resto não tem como ajudar de outra 

forma, agora hoje fui lá e fiz o aterro dos alicerces, deixou uma abertura, empurrei terra para dentro, 

fiz o aterro com muita dificuldade, mas fiquei muito feliz que consegui ajudar aquela família, então eu 

peço aos colegas vereadores que sempre que haver algum pedido para que seja mandado uma máquina 

para uma comunidade, tanto faz ser associação da Invernada, Cerro dos Abreu, Aparecida, que apoie 

porque as comunidades precisam muito de máquinas por que é aqui do município fica um acesso 

bastante longe das regiões, fica muito complicado para fazer o serviço, então eu peço a todos que 

sempre pense bem na população que a população merece, eles contribuem, eles pagam seus impostos 

e precisam de ter o seu serviço feito, que eles precisam." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores 

previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a tribuna o VEREADOR 

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

"Presidente no dia 27 de maio, 27 ou 28 agora fiquei na dúvida mas acho que foi 27, tivemos uma 

reunião aqui nessa casa, foi uma coisa rápida que foi recebido a visita do Delegado Regional da 

federação de educação física aqui na nossa cidade que é o seu Everton Deiques e ele veio trazer 

informação que existe o comitê Municipal e Estadual sobre formações e anexações de exercícios ligados 

à saúde junto às escolas e eu fiquei sabendo no dia também que já de algum tempo, pouco tempo mas 

já era, o professor Rafael Rosa já faz parte desse comitê e ele é o representante do comitê Municipal 

de Barão do Triunfo, isso é muito importante porque eles tem um trabalho, Federação Internacional de 

educação física, eles têm um trabalho que é relacionado ao esporte mas ao mesmo tempo agregando 

educação e saúde que eu acho que a gente sabe disso que é tudo meio lincado né onde tem o esporte 

participa da educação e onde tem educação pode relacionar com saúde e foi muito importante porque 

eles estão tentando abranger cada vez mais o município, já existe 127 comitês no Rio Grande do Sul e 
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mais o nosso que foi formada agora há pouco e na pessoa do Rafael como representante para a gente 

tirar mais informações, foi uma visita rápida, ele só explanou um pouquinho aqui, o Rafael me convidou 

eu participei porque a gente tem uma ligação forte na questão da arbitragem, questão do esporte, 

questão de né... então a gente participou junto e lincado a esse delegado Regional da Federação, o 

Everton, ele tem um apoio no Congresso Federal do deputado Nereu Crispim que é do PSL, junto ao 

Everton tinha um rapaz representante do Gabinete do deputado Nereu que marcou uma agenda junto 

ao Deputado a data posterior, hoje de manhã o prefeito me ligou que tinha marcado para hoje 2 horas, 

eu estava saindo da Prefeitura meio-dia e já me falou que queria que eu fosse junto para eu estar na 

reunião e acabei indo. O Deputado Nereu Crispim que ele se interessa muito por essa questão de saúde, 

dito por ele é um dos deputados no Estado do Rio Grande do Sul que mais abrangeu municípios com 

dotações para saúde, para hospitais e de pequeno e grande porte, então ele tem interesse por ajudar 

nesse sentido, não demonstrou interesse nenhum em trazer o partido para a Cidade, em montar partido 

na cidade, em exigir quantidade de votos para alguma coisa, isso eu achei muito louvável da parte dele, 

conheci o rapaz hoje, gente boa para caramba, simplíssimo, caminhoneiro de Canoas concorreu a 

deputado, se elegeu, acho que meio sem saber mas teve sorte, graças a Deus hoje tá eleito e ele se 

colocou à disposição presidente, já na nossa frente chamou o assessor, vai fazer um encaminhamento 

junto ao Ministério da Saúde para tentar cadastrar o mais rápido possível para Barão do Triunfo, um 

aparelho de raio-x e na possibilidade de uma ambulância UTI também, completinha para nós, disse 

que não quer nada em contrapartida mas quer ajudar porque não sabe como é que vai ser a próxima 

eleição, ele se sente quase de paraquedas porque é uma coisa muito difícil e ele conseguiu, queria, 

conseguiu, então achei muito provável da parte dele eu queria deixar aqui externado o agradecimento 

ao gabinete do Deputado e dizer que a gente tá torcendo que dê certo." Usou a tribuna o VEREADOR 

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

"Gostaria de começar a pedido das colegas da saúde, dando um recado, pedindo até que o pessoal no 

máximo que puder divulgar, hoje foi divulgado ali a questão das vacinas da coronavac, da segunda 

dose quem não fez ainda que faça, que venham o mais breve possível porque senão infelizmente o 

município vai ter que devolver vacina, e essas pessoas que não fizeram a coronavac, a segunda dose e 

aquelas pessoas com mais de 60 anos que também não se vacinaram daí a gente pede que o pessoal 

divulgue o máximo possível buscar as pessoas que não fizeram, até a gente fica feliz porque a gente vê 

que nas divulgações do Facebook e do WhatsApp principalmente o pessoal compartilha bastante, o 

pessoal apoia bastante. Na semana passada na sexta-feira a gente fez uma visita para o prefeito, até foi 

uma coisa de última hora, a gente não conseguiu combinar com ele, hoje chegou para nós uma situação 

daí eu, o Lagarto, o Marcírio e o Maninho estivemos lá fazendo uma visita para o prefeito, conversando 

algumas situações, ele deu essa notícia da poclan, da escavadeira hidráulica, eu fico muito feliz aí, eu 

acho que vai ser um divisor de águas para o município ainda mais com esse negócio, esse rompedor de 

pedras aí como o vereador Alvicio estava falando ali algum ponto, com certeza cada um de nós enche 

uma lista de lugares que tem pedra no município e tomara Deus que seja um equipamento bom que 

vai... tem bastante pontos a serem melhorados, a serem trabalhados nisso aí e na agricultura então 

também não se fala. Também fico feliz que eu vi que ali a rua Nestor Bridi eles estão trabalhando forte 

na questão do calçamento ali, como eu sempre digo, eu sou oposição ao governo jamais seria oposição 

a meu município, tudo que vier, tudo que acontecer eu fico feliz, eu comemoro, eu apoio e também o 

que não estiver nas formas corretas a gente vai cobrar; da mesma forma a gente foi conversar com o 

prefeito nesse dia pois tinha uma história na rua ali, até fomos procurados que o Elias, o extencionista 

da Emater estaria sendo transferido e o comentário era que era por questões políticas, políticas 

partidárias, como a gente procura sempre um diálogo, uma coisa assim, a gente foi lá, conversou com 

o prefeito, ele fez algumas colocações da posição dele, infelizmente no começo do ano foi feito um 

pedido que fosse reduzida as cotas do município da Emater aqui no município, de duas cotas para uma, 

sendo que a gente sempre tem batalhado para tentar ampliar isso aí por causa que eu acho que a Emater 

é uma instituição das mais importantes para o município agrícola porque a Emater a gente tem dois 
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profissionais hoje ali, dois técnicos agrícolas sendo que o Elias hoje é formado como Engenheiro 

agrícola mais na empresa está como técnico, mas dezenas de vezes eu já vi nutricionista vindo ali, já vi 

assistente social vindo ali, vi, enfim, diversos profissionais ali atendendo e trazendo projetos e 

programas para essa casa, eu acho que boa parte do que a agricultura tem no Município hoje deve à 

Emater, então pedimos a compreensão do prefeito, reveja essa situação, hoje estamos colocando uma 

Moção até de apoio ao Elias, está em aberto se algum outro Vereador quiser participar está totalmente 

em aberto, não é uma colocação de um lado ou de outro, é uma colocação do Legislativo pedindo esse 

apoio para o técnico que acho que já nessa casa nessa legislatura já foi várias vezes elogiado por vários 

vereadores, então deixamos aqui o pedido que os vereadores analisem essa situação e reflitam bem o 

quanto é importante é a Emater e quanto é importante ter profissionais qualificados no município. 

Também fico feliz a questão do asfalto como foi falado anteriormente pelo colega aqui, alguma pessoa 

falam é só o projeto, mas eu fico feliz que o governador anunciou que vai fazer um projeto porque não 

adiantava o Governador, para tentar fazer voto, para alguma coisa, dizer que ia fazer o asfalto e nem 

projeto que sabe não dá certo, a mesma coisa que a gente começar a construir uma casa sem ter um 

projeto certo, fico feliz com isso e vamos torcer que dê tudo certo." Usou a tribuna o VEREADOR 

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

"Primeiramente quero agradecer a presença do Cristófoli sexta-feira em nossa cidade a onde veio nos 

trazer o ofício da emenda que agora tá carimbada mesmo, de R$ 250.000, onde nossa bancada vem 

pleiteando por emendas, eu, o Marcos, o Alvicio e o Fabio, também deixar 3 nomes aqui que ajudam 

muito o nosso deputado a olhar por nosso município, que é a Lisicléia lá dos Pachecos, a Daniela e o 

ex-vereador Renatinho, também com certeza essa emenda veio com apoio deles também; dizer que o 

Cristófoli, o Cris que nem a gente chama ele, praticamente quase que da cidade, tem bastante parente 

aqui na cidade, até descobrimos que meio por longe é parente do Alvicio nas conversas e... mas 

agradecer a ele que tá sempre olhando para o nosso partido, esse ano já veio uma emenda de R$ 

100.000 para o covid, veio a viatura da polícia civil, agora vem mais essa de R$ 250.000 então 

agradecer o deputado aí que sempre quando tem alguma coisa manda para o nosso município. Também 

agradecer a presença do Lody que veio hoje na nossa cidade, agora ele faz parte da turma do Juvir 

Costela, é assessor do Juvir, também agradecer a presença dele na nossa cidade, falamos um pouco 

sobre o asfalto até por estar lá no gabinete onde está sendo tomada decisões, essas do governador 

juntamente com o Costela; também parabenizar a administração pela compra dessa escavadeira 

hidráulica, com certeza é uma baita aquisição até onde eu sei com recurso próprio, tá de parabéns o 

prefeito e aonde é para estar a máquina aí até final do mês ou no comecinho do mês que vem, já foi 

feita a licitação com prazo de 30 dias para entrega então se deu tudo certo a licitação com certeza até 

final do mês a gente vai ter mais uma máquina aí para trabalhar no nosso município e uma máquina 

qual fazia muita falta em nosso município. Também quero deixar aqui novamente o pedido para a 

administração que cobre a questão do calçamento da Tenente Coronel Juca Tavares que está parado, 

sei que não é culpa da administração porque até onde eu sei, até a parcela já foi paga a semana passada 

para empresa e a empresa não vem finalizar, mas pedir que eles dê mais uma forçada, dê mais uma 

ligada, incomode mais um pouco a empresa que venha cumprir o que eles trataram numa licitação no 

nosso município. Da mesma forma a gente estava contando aí que agora sairia a nossa obra da escola 

estadual, vai dar mais uma demoradinha, parece que deu um problema na documentação da empresa, 

acho que vai ter que ser chamado o segundo colocado, não sei bem certo o que pé que anda mas que 

nossos governantes do Estado olhem essa questão da escola com carinho, eu desde o primeiro dia que 

entrei nessa casa foi uma das coisas que eu mais batalhei foi pela nossa escola estadual, tentando 

buscar uma melhoria em alguma situação para nossa escola e a gente tá vendo se passar aí um ano e 

meio de pandemia onde podia tá acontecendo nossa obra da escola e nada se foi feito, tomara que a 

próxima empresa que pegar esse contrato que cumpra e que faça porque é um crime a gente tem uma 

escola do porte que é, interditada." A PRESIDENTE LAURENI usou a palavra. "Nossa sessão ela tá 

sendo transmitida pelas redes sociais, Facebook, onde nosso povo está assistindo, a gente se sente 
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gratificado porque estão assistindo o trabalho desta casa Legislativa e até hoje houve a licitação da 

internet novamente, desse ano, onde participaram duas empresas e a Conectsul foi a vencedora, 

esperamos, esperamos que tenhamos né a internet de qualidade aqui porque dependendo disso segue 

os trabalhos em andamento né gente, senão a gente também tranca muitas vezes. Falando no asfalto 

que agora tá em pauta, o Prefeito tá também em busca né de projeto, nosso grande sonho, nosso grande 

sonho e como se diz, o importante não é vencer todos os dias mas lutar sempre e é o que tá acontecendo, 

a partir do momento que nós temos o nosso asfalto para transportar os nossos pacientes em primeiro 

lugar, as nossas cargas de cereais que é o sustento do município, a gente vai estar com sonho realizado, 

até a gente já tá indo pelo Sertão, os carros da saúde, a van, para dar mais um pouco mais de conforto 

às pessoas que necessitam quando são transportados para hospitais então sonho tá... sonhar, sonhar 

não custa nada mas que seja realizado e eu acredito muito, muito que agora vai, vai acontecer e vai 

dar o andamento para nosso município também ser valorizado, nós tendo asfalto qualquer empresa vai 

querer se colocar aqui dentro onde geraria mais empregos, muito mais qualidade de vida para nossa 

cidade. Também hoje houve o drive thru com a vacina dos 55 a 59 anos aonde falando com as 

vacinadoras, com a Andreia, até sobrou vacina, tinha muita gente, a fila era grande e a preocupação 

de não ter vacina para todos, mas a primeira dose sobrou até um pouquinho de vacina, então a gente 

se satisfaz com isso e como falou o Vereador, a Coronavac segunda dose já está na cidade, no Posto 

Saúde, quem falta fazer que verifique seu parente, seu vô, sua sogra, seu sogro, seu tio, que fez às vezes 

pode ter esquecido, vamos fazer essa lembrança, vamos procurar transmitir essa ideia para que venha 

ao posto de saúde né gente porque é tão importante estarmos imunizados, a gente fica imunizada a 

gente tá mais tranquilo mas temos que cuidar dos outros também, temos que continuar usando a 

máscara, continuar não nos aglomerando porque senão não adianta o trabalho da Saúde. Como falou 

o Rodrigo, Vereador Rodrigo, agora sobre o calçamento, hoje estive falando com o vice-prefeito 

Rodrigo, onde a empresa confirmou que a partir de amanhã, era para chegar hoje mas conforme seria 

amanhã, estará trabalhando para finalizar essa obra; também outra coisa que a gente tá numa 

ansiedade tremenda porque parou por causa de um documento agora receberam a verba que tinha, que 

tinha já trabalhado e voltariam talvez amanhã, esperamos, esperamos, esperamos que isso aconteça na 

nossa cidade." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e 

aprovadas por unanimidade as seguintes proposições: INDICAÇÃO Nº 070/2021 DOS 

VEREADORES FABIO E RODRIGO que seja estudada a possibilidade de através da secretaria 

municipal de agricultura e meio ambiente ser realizado pelo menos uma vez na semana a programação 

de recolhimento de entulhos e podas no perímetro urbano, com uma data na semana marcada para a 

realização do recolhimento desses resíduos. INDICAÇÃO Nº 071/2021 DOS VEREADORES 

FABIO E RODRIGO que seja utilizado um espaço da granja para plantação de flores, frutas e criação 

de hortas a fim de realizar visitação e até mesmo realização de atividades escolares relacionadas a hortas 

e demais plantações junto aos alunos quando houver a retomada das aulas no município. INDICAÇÃO 

Nº 072/2021 DO VEREADOR MATEUS que dentro das possibilidades legais, seja estudado a 

possibilidade de reativação do consultório odontológico do ESF Alceu Wamosy, com contratação de 

dentista e auxiliar de saúde bucal. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 075/2021 DO VEREADOR 

ALVICIO que seja providenciado reconstrução de ponte na localidade do Passo Grande, na entrada 

onde dá acesso à residência do Senhor Adão Menezes. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 076/2021 

DO VEREADOR ALVICIO que seja providenciado patrolamento, abertura da estrada e 

cascalhamento nos lugares necessários na estrada que entra no Noti, passa pela Invernada dos Abreu 

indo até a divisa com o município de São Jerônimo. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 077/2021 DO 

VEREADOR MARCIRIO que seja providenciado patrolamento e cascalhamento nos pontos 

necessários na estrada que dá acesso à residência da Débora filha do Senhor Delmar, na localidade Zona 

dos Menezes na Serra do Herval. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 034/2021 DO VEREADOR 

LEANDRO que informe por que ainda não está em funcionamento o aparelho de ultrassom. O Vereador 

Marcos pediu vistas à INDICAÇÃO Nº 069/2021 DOS VEREADORES MATEUS, JAIRE 
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VARLEI, MARCIRIO E LEANDRO que seja estudada a viabilidade de aumento de cotas para a 

Emater visando aumentar o número de técnicos, mantendo-se as cotas e os técnicos já existentes, como 

forma de apoio à economia municipal, e à MOÇÃO DE APOIO Nº 002/2021 DOS VEREADORES 

MATEUS, JAIRE VARLEI, MARCIRIO E LEANDRO  Os vereadores que a esta subscrevem, após 

ouvido o Plenário, com base no Art. 138, do Regimento Interno, propõem que Câmara Municipal 

encaminhe MANIFESTAÇÃO DE APOIO pela permanência do extensionista Elias Kuck no escritório 

da Emater de Barão do Triunfo. JUSTIFICATIVA: Haja vista o ótimo trabalho técnico e profissional 

desempenhado por ele junto à comunidade baronense. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE 

BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou a Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Com relação a escola ali, até semana passada 

o Gabinete do deputado Marcus Vinicius fez uma reunião com várias escolas da região, Cristal e Barão 

e mais uma, Arroio Grande acho que é, e infelizmente a notícia que tivemos da escola do Barão é que 

a empresa falsificou documentos, falsificou documentos, parece que tem um...desculpe a expressão, mas 

até tem um burro enterrado, mas vamos seguir firme, nós todos lutando para que essa obra saia do 

papel. Com relação também que foi falado a questão da iluminação, na semana passada aí, até me 

gerou constrangimento ali na frente da minha casa, gente chegando na delegacia ali no escuro e tendo 

que gente iluminar com lanterninha, olha,  aqui friso a questão da iluminação, é prioritário acho essa 

questão, se vai demorar para uma licitação que tente fazer um contrato, um contrato emergencial, mas 

deixo aqui novamente o pedido. Também a questão da praça, vi que está acompanhando aqui a sessão 

pela rede social, às vezes algumas pessoas me questionam por que que eu mexo no telefone, mas aqui 

através do telefone a gente consegue acompanhar quem está mexendo, algumas pessoas querem 

interagir com a gente e aqui a Elisandra estava comentando a questão da limpeza da cidade, tudo mais 

e hoje eu estava fazendo um trabalho aqui no centro aqui e passei aqui na praça e vi do lado da pracinha 

ali um trabalho que ela fez, até tirei foto, achei tão bonito, pintou um pneu, plantou flores e tudo mais, 

botou umas plaquinhas lá, eu acho que é um exemplo para todos, tanto para o poder público quanto os 

demais cidadãos, deixo aqui os parabéns para ela por que é nos detalhes que fica o capricho né, aquele 

detalhe que chama atenção para gente." Usou a palavra o VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder do 

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

pedido que nos tinha pedido sobre a Emater o Marcos disse que não sabia, se ele conversou com o 

prefeito ele sabia porque foi o prefeito que falou pra nós então eu deixo esse pedido aí que mim ele 

trabalhou, foi lá na lavoura, é um ótimo funcionário, não tenho o que falar dele e o prefeito falou que 

foi por causa de política então eu não sei mais nada mas não sei se a Emater vai ficar aí ou vai embora, 

tomada Deus que fique porque é muita gente que precisa como a presidente aqui falou uma vez aqui 

que é um excelente funcionário e eu que eu sei é, não tenho o que falar dele, mas se tem gente que acho 

que não é, fazer o que né; e também quero deixar um pedido aqui... um convite, no dia 20 de junho sai 

a convenção do PDT, quero deixar todos convidados, às nove horas." Usou a palavra o VEREADOR 

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

presentes. "Eu queria reforçar o pedido na casa que foi feito aqui, até foi falado sobre a farmácia de 

noite, que o pessoal da farmácia converse com a prefeitura para ver se tem como, de repente, de noite 

alguma já abri porque uma pessoa me ligou e mandou mensagem também falando sobre ela veio no 

Barão ontem e aí pegou, se consultou e não tinha como comprar o remédio aí no caso dela até o esposo 

dela veio outro dia, no caso eles teriam condições mas muita gente não tem então fica ruim isso aí então 

a gente tem que torcer que alguma farmácia abra de noite que vai ficar bom para o povo. Eu também 

queria fazer um comentário aqui sobre o Elias também, a gente esteve lá na prefeitura não para criticar, 

não para falar de mal de ninguém porque a gente sentamos e conversamos que muita coisa a gente vai 

sentar, nós quatro, para conversar com o prefeito e com os demais colegas aqui para não dizer depois 

que é richinha política, briguinha, então vamos sentar e vamos conversar antes, a gente foi dar nosso 

apoio lá para ele porque ele é um excelente funcionário, todo mundo gosta dele, eu acho que quem tem 

a perder é o povo então a gente tem que ser, que nem disse o Marcos, tem que findar essas briguinhas 
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política, sentar e conversar e ver o que é melhor para nosso município, então fico aqui feliz e torço que 

ele fique e que vire essa página aí e nem precisa vim para Câmara aqui e deixa esse funcionário 

trabalhar e também queria dizer, queria dar os parabéns aqui pelo prefeito que conseguiu essa máquina 

aí que é bastante utilidade, todo mundo, muita gente critica no Facebook aí e eu também já comentei 

na casa que o pessoal me apertavam que era para perguntar quando é que vinha essa máquina que 

todos os municípios tinham então fico feliz então não adianta quando a gente tem que criticar mas 

quando tá bom tem que dar os parabéns, então estou dando os parabéns ao prefeito e também nesse 

mesmo dia o Marcírio foi e falou com o deputado dele, do PL, deu essa emenda de  R$ 420 mil aí, aí o 

Prefeito falou para nós assim: bah! Não sei se a contrapartida vai dar certo, aí eu peguei e dei uma 

ideia, falei ó Marcírio porque tu não conversa com o teu deputado de repente para vir uma caçamba, 

para não perder essa verba aí porque de repente quem tá perdendo é nós então tem que sentar e 

conversar e fiquei triste também da parte do prefeito porque a gente foi lá, batalhemos por esta máquina 

da associação lá da Invernada dos Abreus, a gente já estava correndo com assinatura, abaixo assinado, 

já tinha umas 250 assinaturas e o prefeito garantiu para nós que ia vim para casa aqui para a gente 

poder dar nossa opinião e sentar e conversar nós vereadores daí a gente chegamos lá, aproveitei e 

perguntei para ele, infelizmente ele disse para nós que a máquina não vai voltar lá para a Associação 

mais então eu fico triste nessa parte mas vamos torcer pelo bom também." Usou a palavra o 

VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Eu também quero falar sobre essa situação do Elias Kuck aí, eu também fui 

pego de surpresa com a notícia quando eu soube que o Elias ia sair do município por pedido do 

executivo né aí vim ali junto com os colegas vereadores para conversar com o prefeito e aí o Prefeito 

me deixou mais triste ainda quando ele disse que era por questões política, porque na campanha não 

sei se o carro, não sei se era da mulher do Elias ou de quem, ficou adesivado na frente da prefeitura, 

eu até falei para o prefeito, ó prefeito fico muito chateado, nós temos em 2021, pedir para transferir um 

profissional excelente que nem o Elias, que ajuda todo mundo, por causa de política, não se pensa mais 

isso, política terminou no dia da eleição, agora temos que se unir, quem é bom, quem é um bom 

profissional manter no município para que as coisas continuem se desenvolvendo mais e com mais 

qualidade ainda do que já está sendo desenvolvido e o Elias é um excelente profissional, não tenho 

dúvida de dizer isso, eu digo porque eu conheço o cara, sempre ajudou todo mundo, nunca uma pessoa 

reclamou para mim que chegou lá no escritório do Elias e o Elias estava ruim aquele dia, tratou mal, 

sempre trata todo mundo igual, então fiquei muito chateado com essa situação aí e até falei isso para 

o prefeito e sobre a situação da retroescavadeira que nem o colega Maninho falou ali, a realidade foi 

essa mesmo, a gente estava com abaixo assinado com bastante assinaturas já e a gente abriu mão 

daquele abaixo assinado porque o prefeito prometeu, ele e o vice-prefeito Nercio que ia voltar ainda 

me disse, o vice-prefeito me disse tu não tá acreditando em nós, disse eu acredito em vocês e eu vou 

parar com o abaixo assinado, vamos parar, vamos aguardar então para ir para Câmara de vereadores 

que eu tinha certeza que aqui os colegas vereadores todos também lutam pelo melhor para as 

comunidade e tinha certeza que ia ser aprovado aqui nessa casa e fomos apunhados pelas costas, mas 

tudo bem, vamos torcer que daqui para frente as coisas melhore e que o prefeito, o município não perca 

essa emenda de R$ 420 mil que consegui com meu deputado por questão política, por favor cadastre 

essa emenda, vamos trazer para o município, seja escavadeira hidráulica ou seja caçamba ou seja 

trator vamos trazer para o município que é o melhor para todos e nós estamos aqui para trabalhar para 

o povo." Usou a palavra o VEREADOR MARCOS, Líder do MDB, saudou a Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero de imediato Presidente parabenizar o 

executivo pela aquisição da máquina, muito importante a gente bate nisso a quanto tempo, todo mundo, 

então isso vem muito a calhar. Também como o Vereador Rodrigo falou, a emenda do deputado Feltes 

que tivemos com Cris na sexta, R$ 250 mil, muito importante junto ao Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento. Também sobre a questão do asfalto que foi lançado o programa tal, a gente 

ficou faceiro que vai ser feito o projeto tal, mas conforme conversa a gente soube que não é bem assim, 
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então a gente tem que fazer um trabalho forte em cima disso senão, se bobear a gente fica para próxima, 

então a gente tem que trabalhar forte a partir de amanhã já para não perder, um ponto positivo é que 

esses R$ 900 milhões que é para projetos né, para asfalto, estão no orçamento de 2021 então isso é 

importante, a gente tem que bater em cima, se fosse 22 nós tinha que murchar, graças a Deus que não. 

Também não posso deixar de dizer, falar sobre a demora das licitações que a gente tá sabendo que tá 

demorado mesmo e acompanho, falei muito, falei, seguidamente falo com as pessoas isso, a iluminação 

pública é um problema, os remédios é um problema, então a gente sabe que o prefeito tá apavorado, 

sabe que tem que fazer e não tá conseguindo, amanhã tem a licitação das obras máquinas, recursos 

ganhado do Governo do Estado, vai ser feito amanhã, sabemos que tem muito entrave burocrático, as 

empresas com aumento de tudo, as empresas não vêm ou vem uma, vem duas e tem que ter três, o pregão 

eletrônico às vezes demora um final de semana aberto então tem a dificuldade sem contar a falta de 

pessoal que nós temos lá, nós temos funcionário público lá presidente que participa de duas ou três 

comissões então isso é um problema sério, isso que a gente tem que entender, eu também não... 

iluminação pública, pelo amor de Deus, a gente paga iluminação na conta, a gente tem que ter mas 

sabemos a dificuldade que vinha do outro contrato e daqui a pouco a gente vai fazer licitação e vai a 

mesma pessoa vai ganhar, vai ganhar de novo então a gente tá assim ó, se correr o bicho pega se ficar 

o bicho come, tá bem complicado. Queria só presidente clarear a situação, registrar aqui na ata, o meu 

pedido de vista, não tem nada contra a Emater pelo contrário sou apoiador da Emater, uso muito a 

Emater, não tenho nada contra o Elias, nada contra Edgar, pelo contrário me ajudam muito, sou 

parceiro deles como sou hoje secretário do Coderpa, seguidamente estamos em reuniões, mas eu quero 

ver realmente ouvir da boca de quem disse que isso é causa política, isso não pode ser, eu defendo aqui 

nessa Câmara o fim das brigas políticas, como que eu vou concordar com uma troca de uma pessoa 

por briga política então eu quero ouvir das pessoas que tão fazendo isso por briga política que é 

verdade isso, por isso que eu pedi as vistas, não sou contra ninguém inclusive sou apoiador e como já 

disse, tudo dando certo quero participar da Moção de apoio na  próxima  Sessão, tomara Deus que nem 

precisasse né Moção de Apoio." Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LAURENI, saudou 

novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. ."Também nada tenho contra o Elias mas 

a única coisa que eu tô sabendo é contra a. com a tratativa que o prefeito está tendo com o presidente 

da Emater porque hoje nós temos o Elias, o Edgar meio turno, meio turno trabalha em Ratos e as cotas 

estão sendo pagas, eu sei que tá vendo uma tratativa e eu acho que vamos dar o direito ao prefeito 

resolver né que eu acredito que não seja briga política também mas vamos esperar para semana que 

vem. Quanto a poclan né eu já senti, a gente até não devia dizer, já me sentir enciumada de ver outros 

municípios, ver Sertão Santana aqui pertinho, o serviço que eles fizeram com a poclan então hoje o 

sonho realizado né de ter comprado essa máquina que eu sei que é tudo que nosso município precisa 

além do mais o nosso município é o mais, tem mais elevações de pedra, aqui temos o operador Rodrigo 

que sabe disso, topetes de lomba que às vezes os caminhões não conseguem subir né, quem tem 

caminhão sabe disso, pedras, então a necessidade que nós tínhamos dessa máquina, graças a Deus 

houve a licitação, já houve a compra né, Vereador então hoje nós estamos agraciados então hoje eu 

não me sinto diminuída quando a outros municípios hoje eu me sinto igual né porque nós precisamos 

dessa máquina. Também como foi comentado a limpeza da praça, até colocado pelos vereadores né a 

coleta dos galhos dos restos de árvores, sou totalmente a favor, estou muito triste aqui com a nossa 

praça porque quando a Elisandra teve plantando ali foi eu e ela que pegamos os pneus aí outras pessoas 

nos ajudaram a cortar, carregaram terra, botamos terra e plantamos e fizemos um acordo de reflorestar 

nossa praça, inclusive terra há pouco tempo buscamos uma carga de terra lá na empresa Vida de 

Guaíba e até falei a poucos dias com o secretário da Agricultura, o Adilson onde ele me confirmou que 

ele vai revitalizar o laguinho da praça, estou a espera hoje fui ali para falar com ele, ele não estava, 

tinha dado uma saída então eu estou na ânsia, volto amanhã na secretaria para falar com ele, com 

secretário de obras, eu acho que devemos ter a nossa praça, nossa cidade ao menos limpa e com 

funcionários que queiram trabalhar na praça que não andam se escondendo porque em volta da 
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pracinha do próprio lago tem dois palmos de folha que faz horas que não é varrido, então tem gente 

que tá na praça e não tá fazendo o trabalho que deve, então esse sonho também eu tenho de revitalizar 

nossa praça, de plantar flores né porque nós temos uma praça que nem um município quase tem a 

benção de ter como nós temos o espaço e também o calçamento como já foi pedido nesta casa, o 

calçamento, o estacionamento também deverá, que com essa máquina também vai facilitar, quem sabe 

para ter acesso quando vieram os carros para dentro da nossa cidade, que hoje a gente vê o turbilhão 

de carros enfileirados nas ruas da nossa cidade porque não tem outro lugar, então tudo é necessário e 

tudo eu acredito que dentro de pouco tempo nós vamos ter essas respostas. Gostaria de deixar aqui um 

agradecimento especial ao Deputado Marcelo Moraes onde destinou uma verba para custeio da saúde, 

para o Pab, para incremento do Pab, são R$ 262 mil que já foi cadastrado para esse ano e até talvez 

agosto essa verba esteja nos cofres do nosso município e será destinado já tem, talvez, um projeto mas 

não vou hoje colocar aqui uma necessidade grande que existe em nosso Posto de Saúde mas que a gente 

está pretendendo que essa verba seja incluída toda lá, mas que venha né, que seja gasto no mais 

necessário na nossa saúde, é tudo que a gente precisa de incrementação do nosso posto de saúde, então 

o deputado Marcelo que tá sempre mandando, essa nossa rua que tá terminando lá é emenda do 

Deputado Marcelo e essa rua que tá entrando na cidade aqui abaixo da Brigada, a Nestor Bridi é do 

Deputado Marcelo, pra saúde agora é do Deputado Marcelo, ele olhou com bons olhos e eu vejo aqui 

que falam os outros deputados como falou o deputado Nereu Crispim, Marcos falou a pouco, o deputado 

do Marcírio, não lembro o nome, o Cherini, o deputado Feltes, deputado Jeronimo Goergen e tantos 

outros deputados, eu acho assim ó, toda a verba que vier para o nosso município, todo Deputado que 

olhar com carinho para o nosso município seja bem-vinda, não - o Alceu Moreira -  nós não temos aqui 

partido já disse várias vezes, nós precisamos de ajuda de quem tá lá e tem o compromisso de olhar 

pelos municípios pequenos que tanta necessidade existe, então nós estamos à espera de Deputados que 

nos conceda um pouco de ajuda para nosso município nós somos carentes, somos, somos distanciados, 

somos, temos dificuldades como o acesso agora também ao asfalto, temos tanta necessidade, temos 

tanta carência e nós não crescemos se não tivermos com essas verbas em mãos porque só município, 

só arrecadação do município não tem condições de tocar a necessidade que existe." Nada mais havendo 

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

dia vinte e um de junho de 2021. 

 

 

Sala de Sessões, 14 de junho de 2021. 
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