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Aos vinte e um 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 oitava 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 17/21, 

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

passou à leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. 156/21 

encaminhado respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. 158/21 

encaminhado ata de reunião da Emater/Coderpa. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não 

houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 020/21 encaminhando proposições 

aprovadas em 14 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 MARCOS, saudou a 

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

quero abrir essa fala dizendo que semana passada tivemos uma situação de cobrança, de 

uma cobrança legal, cobrança necessária e acredito que rendeu frutos por que a gente 

entrou em diálogo e se soube de coisas que deveríamos saber e ainda não tínhamos 

procurado saber mas hoje eu quero dizer que... quero dar meus parabéns aqui e quero 

pedir desculpa ao mesmo tempo, a comissão de licitações do município de Barão do 

Triunfo, da prefeitura, não vou citar nomes porque são vários, mas quero dar os parabéns 

e pedir desculpa ao mesmo tempo por muitas vezes cobrarmos sem procurar saber o que 

está sendo feito mais a fundo, em conversa com o pessoal das licitações porque a gente 

semana passada cobramos veementemente aqui, com educação é claro, mas cobramos 

como é de costume, sobre o movimento das licitações do município e falando sobre isso 

com o pessoal eu consegui umas informações que eu gostaria de compartilhar com os 

colegas presidente, gostaria de compartilhar as informações, o município de Barão 

Triunfo hoje, junho, vamos contar junho, até dia 15 de junho, após janeiro e fevereiro, 

modificações no quadro as licitações deram uma estancada por causa de mudanças, até 

dia 15 de junho nós temos em 2021, 22 licitações feitas, temos também até 15 de junho, 37 

dispensas de licitações para compra de materiais diversos feitas, temos também uma 

chamada pública da Agricultura Familiar, feito e entregue e temos duas chamadas 

públicas de vários materiais também em andamento, também fase de edital, que ela fez 

questão que eu comentasse, uma coisa que a gente cobra muito aqui que é material de 

construção para todas as secretarias que é feita por um ano, está em fase de edital, 

iluminação pública também que é uma cobrança nossa e é uma cobrança verdadeira, 

também está em fase de edital, pranchas, compra de canos, compra de material veterinário 

e sistema de informática da prefeitura também está tudo em fase de licitação... fase de 

edital, sem falar que a licitação da máquina escavadeira que a gente tanto sonha no 

município, que hoje não temos nenhuma mas estamos prestes a receber, foi feita em tempo 

recorde, conseguiram chamar o pessoal, foram atrás, arrumaram orçamentos, agilizaram 

a situação e conseguiram organizar a compra da máquina escavadeira de R$ 720 mil com 
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recurso próprio que está para chegar no município, está em fase de empenho, no momento 

que empenhou já está prestes a ser descarregado aqui, então quero deixar aqui meus 

parabéns a comissão e ao mesmo tempo minhas desculpas e ficar à disposição como líder 

de governo da bancada do MDB para qualquer coisa que precisarem discutir a respeito e 

pedir opiniões, a gente está aqui à disposição, acredito que assim como eu todos estarão. 

Presidente queria também, tivemos agora, sabemos há dias ou melhor há anos de uma 

situação que mexe com os professores, é uma situação bem delicada que é uma classe 

muito comprometida, é uma classe que envolve muitas pessoas, é uma classe que envolve 

muitas famílias, então é uma classe que a gente tem que dar muito... defender, eu defendo, 

tenho na minha família professores, tenho minha irmã, tenho minha mãe aposentada então 

sei da situação mas ao mesmo tempo Presidente eu preciso dizer que certas situações 

acontecem no decorrer de dias, meses e anos e chega um momento que as coisas têm que 

ser definidas e essa definição dita como corte de salário vem se desenrolando desde 2009 

apontado pela TSE, TCE desculpa, Tribunal de Contas, sendo que foi avaliado um período 

desde 2005 a 2011 então é uma situação... não é uma situação que o prefeito quer cortar 

salário, diminuir salário de professores, tem a sua família, tem seu ganho, seus 

compromissos com a comunidade que eu entendo perfeitamente como que é, só que é uma 

coisa, é uma exigência do Tribunal de Contas, 2019 foi apontado o Prefeito Municipal por 

um problema que se arrastava desde 2005 quando foi criado o atual plano de carreira que 

criou a situação, então isso foi um problema que vem se trazendo, no parecer do Tribunal 

de Contas... determinação ao gestor para que cesse o pagamento irregular aos 

profissionais com a rubrica denominada avanço, isso o prefeito vem empurrando com a 

barriga, disseram assim ó, porque que não criou alguma situação para resolver, ele veio 

procurando situações, 2019 foi apontado, vem procurando situações para tentar resolver 

mas não existe uma situação no momento, daí alguém diz assim: o professor vai entrar na 

justiça e vai ganhar, que bom que entre, que bom que ganhe, mas o prefeito tem que fazer 

o que o Tribunal de Contas senão ele fica responsável e não pode ficar, a gente sabe que 

o Fundeb tem que ser usado 70% na educação, a verba do Fundeb, se acontecer de não se 

cumprir os 70% ali na frente pode-se conversar alguma coisa para resolver situação, 

ninguém está aqui acessando o diálogo, o diálogo acho que está começando,  isso o 

prefeito está fazendo para se isentar de uma punição, os prefeitos que passaram por aqui, 

os vivos e os mortos, que Deus o tenham, todos tiveram problemas com o Tribunal de 

Contas, qual o prefeito que quer sair da prefeitura e se envolver com o Tribunal de Contas, 

nenhum eu acredito, sabemos também presidente que a recuperação salarial que passou 

por aqui não pode ser dada por motivo de uma lei, da Lei 173 né, isso o prefeito, a 

Prefeitura, o município, o Executivo, está disposto a conversar no futuro, na virada de ano 

2022 para ver a possibilidade de ajustar; outra coisa que eu queria deixar dito aqui 

também, existe uma comissão das professoras que já conversaram com o prefeito em duas 

oportunidades, então estão sabendo da situação, inclusive, inclusive presidente, essa 

comissão criou um esboço de um planejamento de recuperação para recuperar essa 

situação agora no futuro, então eu acho que tá faltando um pouquinho de entendimento, 

eu concordo quando mexe no bolso é ruim, eu já passei por isso, todos já passaram por 

isso, mas nós temos que entender que está se lidando com uma situação administrativa, 

não é uma situação pessoal, eu quero alguém me prove que o prefeito quer prejudicar a, 

b ou c, isso não existe, qual o prefeito que pós eleito, reeleito vai mexer com a classe dos 

professores que é uma classe que mexe com metade do funcionalismo do município, isso 

não existe. Queria deixar aqui então presidente essa situação tá, e que... tem outras 

situações aí que a gente pode falar no futuro também mas a princípio é isso, depois 

conforme as falas forem acontecendo a gente vai ter que se defender mais um pouco, 
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obrigado." Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou a Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Na semana passada tivemos 

aquelas indicações foi pedido visto pelo colega Marcos, não sei, não entendi o porquê da 

vista mas hoje será votado e mantemos a indicação e está aberto a todos que quiserem 

assinar. Como o colega Marcos falou questão dos professores agora a pouco estavam ali 

numa manifestação em frente ao prédio da prefeitura, manifestação essa legal onde elas 

estão buscando os seus direito, infelizmente eu desde o ano passado quando eu tomei 

conhecimento dessa situação eu tenho brigado, batalhado pela questão da transparência 

nesse processo e pedi já nessa casa no ano passado a cópia da documentação, veio uma 

parte, esse ano pedi de novo veio uma resposta que estaria sendo encaminhado 

posteriormente aí hoje uma pessoa me forneceu pelo site do Tribunal de Contas da União 

o processo, surpresa minha que os colegas da situação já possuem essa cópia, para mim 

não tinha sido fornecido ainda mas tive acesso pelo site do Tribunal de Contas; faço 

algumas colocações, como foi falado aqui que isso se arrasta desde 2019, pois bem, 2019 

estávamos num ano normal, 2020 não me recordo se todo ano ou parte dele existia uma 

normalidade na questão legal, hoje vivenciamos um momento onde é através do programa 

de recuperação dos Municípios e estados, os municípios não podem dar qualquer 

vencimento a maior para os funcionários, como foi o caso da reposição salarial, pois bem, 

se tivemos um ano 2019 onde tinha conhecimento dessa situação, tivemos o ano 2019 para 

tentar corrigir essa situação, se extinguisse naquele momento o pagamento por esses 

avanços e ao mesmo tempo se criasse o novo pagamento pois em 2019 podia e 2020 não 

vou garantir que todo ano poderia ter sido feito, mas em quase todo ano poderia estar 

sendo feito por esse momento que nós estamos vivendo que impede de aumento, de dar 

qualquer aumento ou reposição é agora em 2021, então sim poderia ter sido corrigido lá 

atrás isso, lá em 2019, o executivo chamar nós vereadores, uma comissão de professores, 

explicar a situação e através de um diálogo e de um projeto simples onde estaria mudando 

o plano de carreira do magistério ser resolvido toda a situação, esse mês sei que foi 

entregado para os professores a informação de que serão cortados seus vencimentos, 

tenho conhecimento de professoras que deixarão de ganhar aproximadamente R$ 1000 

por mês, é muito dinheiro para qualquer pessoa, é um rombo muito grande no orçamento 

de uma família onde muitas vezes a principal fonte de renda ou a única fonte de renda 

garantida, vão dizer assim, é daquela professora, daquele professor e infelizmente os 

professores desde que se criou essa história, se surgiu essa hora estão vivendo essa 

situação, não sabem dia de amanhã, não sabem como é que vai ser no mês que vem, se já 

vai ter sido cortado ou não, ninguém falou aqui como o colega disse, que o prefeito quer 

prejudicar alguém, eu tenho certeza que o prefeito não quer prejudicar ninguém, tenho 

certeza, não estou aqui querendo agir de má fé o que eu cobro sim é que naquele momento 

quando surgiu o problema, como o Vereador falou, antes de 2019, mas que eu saiba foi 

em 2019 que surgiu esse problema, que veio esse apontamento, dois anos após o governo 

já do prefeito Elomar hoje já passados dois anos desse apontamento mas poderia sim ter 

sido resolvido lá atrás, não adianta querer tirar o corpo fora, tanto o governo que está 

quanto o governo se precederam ele com certeza lá em 2005 quando foi feito esse plano 

de carreira não foi por mal, tenho certeza que o Odone não quis fazer por mal esse erro 

assim como a Laureni era vice não ia querer fazer por mal, assim como o Elomar era 

vereador aqui nessa casa ia querer ter aprovado um plano de carreira, um erro por mal 

ou o jurídico, vejam quantas pessoas passaram todo esse processo, não foi o Fulano que 

decidiu sozinho ou Beltrano que decidiu sozinho, dezenas de pessoas ficaram envolvidas 

nesse processo, não uma pessoa nem outra mas infelizmente a partir de 2005 até que saiu 

o primeiro apontamento as pessoas não tinham conhecimento de que estava sendo errado, 
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a partir do momento que surgiu o primeiro apontamento aí sim se tinha ciência de que 

estava sendo feita alguma coisa errada e que poderia ser mudado; hoje uma colega 

funcionária pública, como assim sou com muito orgulho, me questionou, a Mateus eu vi 

tua postagem ali em apoio aos professores, tu acha certo isso, eu disse assim olha, o certo 

é todos nós termos um plano de carreira para todo mundo porque assim eu sou funcionário 

se eu tenho uma faculdade eu poderia estar sendo gratificado um pouco a mais, eu teria 

mais vontade de permanecer e de me qualificar o importante é me qualificar para 

trabalhar naquele cargo que é o que acontece com os professores, infelizmente tem vários 

colegas funcionários públicos que se qualificam para tentar, para oferecer um trabalho 

melhor para o município e quem dera se nós tivéssemos, já fizemos várias vezes essa 

indicação que aqui na Câmara para se implantar um plano de carreira para todo o 

funcionalismo aí aquele funcionário vai querer se incentivar seja em qualquer cargo que 

esteja, mas vai querer se incentivar, se qualificar, isso caberia em qualquer cargo, temos 

sim que lutar para ter um plano de carreira para todo o funcionalismo mas não é porque 

infelizmente não tem, não é todo funcionalismo que tem que vai ser menosprezado ou 

ceifado o plano de carreira do magistério categoria essa que muito eu valorizo, desde 

sempre pois todo o conhecimento, todo contato que eu tenho com essa carreira. Também 

encerrando vou fazer aqui uma colocação sobre... vou ler uma carta na verdade que uma 

pessoa aqui do município, que não tenha possibilidade de usar uma Tribuna aqui para 

expressar sua vontade, suas ideias, me pediu e vou fazer assim: Carta aos professores da 

rede Municipal de Educação, a todos categoria tão importante para a formação social e 

cultural de nossa sociedade você Professor merece todo nosso respeito, apoio e 

solidariedade, em virtude do pronunciado contra os avanços em sua base salarial pelo 

executivo Municipal de Barão do Triunfo o que prejudicará sua vida financeira e pessoal 

e de sua família, necessário se faz tecer alguns comentários relevantes, a administração 

tentando justificar junto ao Tribunal de Contas do Estado a sua falta de, desculpe a 

palavra, desculpe a falha aqui, a sua falta de viabilidade de encontrar alternativas legais 

sem ceifar suas renumerações, elaborou o projeto 24/2020 o qual restou rejeitado por 

unanimidade nesta Casa Legislativa que não colaborou com tamanha situação, essa 

atitude demonstra uma certa má vontade e descaso com aqueles que são de extrema 

importância na formação de nossos filhos, a solução razoável coerente e eficaz é 

encontrada através da alteração da lei 069/94 que trata do plano de cargos e funções dos 

Servidores a qual regulamenta o artigo 56 da Lei 59/93 regime único dos Servidores, onde 

sugestivamente transformaria os avanços por classe lá contidas em adicionais por tempo 

de serviço, tal medida não afetaria os avanços por classes percebidos pelos professores 

junto a lei 77/2005 plano de carreira, assim como não afetaria a remuneração das demais 

categorias de Servidores Municipais, inclusive deixaria a possibilidade destes em ter uma 

possível previsão em plano de carreira próprio, enfim essa é colocação que uma pessoa 

me pediu para trazer até essa Tribuna e me coloco na posição de vereadores nisto, um 

porta... O Vereador é um porta-voz, é um representante da comunidade e assim quero fazer 

até o último dia desse mandato se Deus me permitir, mas voltarei a me manifestar no 

momento do líder." Usou a tribuna o VEREADOR RODRIGO, saudou a Presidente, 

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

quero parabenizar, esqueci na semana passada, parabenizei a administração pela compra 

da escavadeira hidráulica, também eu no meu falar aqui eu estava contemplando a todos 

que se empenharam, como falei em Tribuna, mas deixar sim uma afeto especial para o 

pessoal da licitação, todos que fazem, teve um mal entendimento aqui nas cobranças e o 

qual foi se resolvido com eles já, mas deixar aqui porque isso aí, tudo quanto é tipo de 

compra na prefeitura depende de várias pessoas então quero deixar aqui os parabéns a 
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todos que lá dentro da prefeitura estão se empenhando ao máximo independente de 

religião ou partido lá dentro as pessoas, eu por ser funcionário ando bastante ali dentro, 

sei o quanto está sendo... estão trabalhando, se esforçando pela falta de pessoal para 

ajudar por não poder contratar, ter gasto esse ano então tão tendo bastante falta de 

pessoal para tudo, ao qual estão se virando aos 30. Também tem umas fotos que eu quero 

passar aí que os colegas vereadores, como eu também, cobram muito estrada e a gente é 

um defensor do povo como foi dito, eu não cobro tanto estrada aqui, eu cobro diretamente 

com o secretário porque acho que não adianta estar colocando pedido aqui se não falar 

com o secretário, então isso aí é uma situação que todos os colegas vereadores quando 

lhe pediram a estrada também ajudem a divulgar, como a Patrola mal cabe os pneu da 

patrola na estrada, se vocês, não sei se tem conhecimento, se abrir a lâmina da Patrola 

vai pegar toda aquela pilha de lenha e mais um pedaço do barranco, então isso aí eu trouxe 

as foto aí, indignação até dos colegas operadores e isso é uma situação que graças a Deus 

nunca aconteceu, a hora que acontecer um acidente, o proprietário se Deus o livre venha 

acontecer de alguém morrer numa batida de moto, o proprietário está ferrado, pode até ir 

para cadeia então isso é uma coisa até para nós vereadores quando vê uma situação assim 

também dá um auxílio, falar para pessoa, sei que esses cargos políticos tem que ter um 

jeito para falar com as pessoas ás vezes para não se queimar, sei que alguns tem medo, 

tem... não é medo, é receio em falar para as pessoas às vezes a verdade, mas essa verdade 

aí ó é uma verdade que nós todos temos que educar a nossa população em algumas 

situações, como é que uma Patrola vai para patrolar uma estrada só galhos daqueles ali, 

a Patrola não tem como tirar o galho, afastar o galho para um lado, imagina se tudo 

quanto estrada tem que mandar uma carregadeira na frente para empurrar esses galhos 

ou empurrar as madeiras, daqui a pouco enterrar as madeira também que o pessoal já 

vem com tudo sendo pauleado na agricultura e aí daqui a pouquinho tem que empurrar as 

madeira, tapar com terra, então isso também é uma situação dos vereadores passar para 

o nossos agricultores aí nossos colonos que às vezes colocam a madeira, eu sei que muitas 

vezes não tem espaço, mas só puxa na hora de carregar porque se der um acidente, que 

graças a Deus acho que nunca chegou a dar, deu já acidente até bem na chegadinha do 

Barão só que não deu machucado, é uma situação bem grave para o proprietário da 

madeira então ajudem a divulgar, isso aí tô falando em nome de todos os colegas lá que a 

gente passa por esses problemas aí às vezes e não tem como fazer uma estrada bem feita, 

infelizmente não tem o que fazer. Bueno, então já vi que hoje é a função dos nossos 

professores né, uma função que já vem há tempos sendo empurrada, é uma função como 

disse o meu colega aqui Mateus a recém, desde 2019, vou ler um pedacinho aqui do papel 

que eu tirei também do Tribunal de Contas assim, em 25 de novembro de 2019 a equipe de 

consultores do Igam expediu a orientação técnica, então foi 25 de novembro de 2019 

praticamente faltando um mês para o final do ano e concordo com o vereador que daqui 

a pouco teria se como se ter alguma coisa com plano de carreira teria, mas deu menos de 

3 meses para mexer e fazer tudo isso que daqui a pouco seria uma coisa que poderia ser 

reverter e foi aonde ficou para tentar se ajeitar de uma outra forma a não ser o corte e 

todos sabem que em março de 2020 para frente não se podia dar nada para funcionário 

nenhum porque era um ano eleitoral então dizendo isso são três meses só, não é 2019 todo, 

não é, não tô defendendo o prefeito e não tô defendendo os professores, eu acho que os 

professores têm maior direito do mundo, se tá no plano de carreira, eu sou funcionário 

também me orgulho de ser funcionário o qual sempre defendi os professores, votei contra 

que nem o vereador já falou aqui antes, no ano passado quando veio essa casa mas 

infelizmente o prefeito tem que fazer alguma coisa agora porque vai tomar multa, está na 

decisão aqui do Tribunal de Contas, tenho certeza que qualquer um de nós que tivesse na 
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cadeira de prefeito ia ter que fazer alguma coisa, tomara que nossos servidores, nossos 

professores, entrem na justiça e consigam reverter isso, é muito importante que consiga 

ser reverter ou senão daqui a pouco só em 2022 para se resolver, se se resolver, então 

também sempre estive aberto ao diálogo com todos os professores, vários já me ligaram, 

quando veio projeto com a Câmara eu disse que podia ficar tranquilo no ano passado, 

várias professores me ligaram várias até professores que a gente nunca tinha se 

conversado por rede social ou por WhatsApp, respondi todos na época em questão, teve 

uma situação que eu acho que até mancha um dos professores, uma das professoras 

colocou hoje em rede social aí que o MDB quer findar com a classe dos professores, isso 

não é o MDB, isso é Tribunal de Contas então vamos se dizer, isso aqui é uma lei que 

qualquer prefeito que estivesse ali, ia ter que cumprir e tomada, que é o que o prefeito 

quer, que consiga eles entrando na Justiça, voltar atrás e voltar a pagar, essa é a 

realidade, acho que a caminhada dos professores é muito bem válida, já fizeram outra no 

ano passado, já fizeram uma outra aqui na câmara, estivera, aqui com nós, então com 

certeza é válida e por eu não estar lá  na caminhada,0 até porque não fui convidado, não 

quer dizer que eu seja contra, bem ao contrário eu sou bem a favor dos professores, tenho 

vários professores que são meus amigos, sabem a minha posição e sabem que a gente quer 

fazer o máximo que dê certo para que eles volte a ganhar, o negócio é eles estarem com o 

salário certo, só que infelizmente a justiça vai ter que agir para bem deles ou não, não 

sabemos o que vai acontecer, mas dizer a todos os professores que independente de partido 

ou religião com certeza sempre eu vou estar aqui defendendo eles, sei que é uma classe 

muito importante, não tem ninguém formado se não tiver um professor, então isso eu sei, 

cuido muito bem; dizer para a professora que gosta bastante de mim, tem um amor próprio 

por minha pessoa, que a hora que ela quiser conversar comigo não tem problema para 

conversar só que acho que ela está equivocada mas estou aí para ajudar os professores 

que querem ser ajudados, infelizmente muitas vezes vira politicagem, mas tenho certeza 

que se os professores tiver o direito vão entrar na justiça e vão ganhar e vai ter o nosso 

apoio aqui." Usou a tribuna o VEREADOR ALVICIO, saudou a Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero também aqui falar a 

respeito da equipe das licitações que a gente fez umas cobrancinhas aqui na outra sessão 

talvez não soube me expressar direito mas uma coisa que eu sempre digo, eu falo do jeito 

que eu sei falar, não venho aqui para falar bonito, venho aqui que para falar da maneira 

que o povo me conhece, mas a gente se reuniu com a equipe ali e eles nos explicaram as 

situações e fiquei muito contente com o que nos apresentaram ali, as gurias que trabalham 

nessa parte ali, estão trabalhando bastante até a gente teria que ter se informado antes, às 

vezes a gente se precipita por causa das cobranças que a gente tem na rua, a gente trabalha 

pelo povo e o povo nos cobra e nos traz as situações até nós e nós temos que vir aqui tentar 

resolver pelo povo, por isso que temos aqui e fiquei muito contente com as explicações que 

nos deram ali, apresentaram para nós ali 22 licitações concluídas, até mesmo agora na 

sexta-feira está marcado a licitação da emenda parlamentar que eu consegui do deputado 

Marcio Biolchi para compra de um trator agrícola, fiquei muito contente que acho que se 

Deus quiser vai dar tudo certo, teve uma um mês e pouco atrás mas não teve nenhuma 

empresa que viesse se interessar em vender porque o orçamento estava muito baixo, mas 

agora graças a Deus acho que vai dar tudo certo, então fiquei contente ali, peço desculpa 

se eu não soube me expressar, peço desculpas às gurias ali porque eu não tô aqui para 

prejudicar ninguém, não tô aqui para ser contra ninguém, sou a favor de todo o povo do 

nosso município assim como dos professores, eu acho assim que pessoa que tá botando no 

grupo que o MDB é contra os professores é pessoa que está mal intencionada, é pessoa 

que tá usando a política porque eu não defendo partido político, eu defendo é o povo 
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baronense, defendo todo povo baronense em qualquer área, seja agricultura, da Saúde, da 

Educação, de todas as áreas do nosso município eu estou aqui para defender o público, o 

povo baronense, não dependo sigla partidária, partido político e eleição vai ter para nós 

aqui, a não ser para Presidente, só em 2024 de novo, até lá nós temos aqui para trabalhar 

para o povo, não é para partido político então pessoa que bota ali que nós temos nosso 

partido que eu tô hoje, o MDB, temos contra os professores, isso aí não é verdade, eu não 

sou contra professor, sou a favor e quando eu estudava, tenho pouco estudo, mas a 

professora que me dava aula, hoje já é falecido que era a Conceição que morava aqui no 

Barão, irmã do falecido Zezé, era minha professora em Cerro dos Abreu e a Verinha filha 

dela também foi minha professora, nós era tão educado na época, através que o povo gosta 

de chamar a gente grosso porque é do interior mas nós dava benção e beijava na mão das 

professoras, nós respeitava as professoras igual a nossa mãe em casa, era nossa segunda 

mãe era nossos professores e isso eu tenho na lembrança e a falecida Conceição faleceu e 

toda vez que eu me encontrava com ela eu dava benção para ela, eu tinha um respeito 

muito grande pela professora que me ensinou a escrever as primeiras palavras na minha 

vida, isso é um respeito que eu tenho e graças a Deus mantenho até hoje esse respeito 

pelos professores, então não adianta ninguém vim dizer que é o MDB é contra os 

professores, não é o MDB que é contra os professores, se o prefeito tem que tomar uma 

posição, ele tem que tomar e se os professores ganhar na justiça com certeza nós vamos 

apoiar aqui, nós não temos aqui para desapoiar ninguém, não temos aqui para tirar 

salário de ninguém, jamais nós queria tá enfrentando uma situação dessa e quem cometeu 

o erro lá atrás não foi o prefeito Elomar, foi quem criou essa situação para ser resolvido 

agora, isso aí tem que ser falado também, quem é criou essa situação, foi o prefeito Elomar 

que criou essa situação? Não foi, quem cometeu o erro foi quem criou essa situação, agora 

tem que ser resolvida de uma maneira ou de outra tem que ser resolvido, senão não 

precisaria tá com essa polêmica, com essa briga se não tivesse sido cometido um erro, foi 

cometido erro, se não fosse cometido erro o Tribunal de Contas não estaria apontando o 

Prefeito então é muito fácil jogar na cacunda dos outros o fardo pesado e sair fora, 

infelizmente que nem nós todos sabemos, nosso prefeito Odone foi apontado porque 

cometeram erro a administração senão ele não estava sendo apontado que nem foi e 

processado pagando coisa que infelizmente... uma rica de uma pessoa, meu amigo pessoal, 

mas cometeram erro e o Tribunal não poupa, o falecido Rui era um baita parceiro, um 

baita amigo meu, uma pessoa simples, ajudei eleger ele prefeito de Barão do Triunfo, 

infelizmente faleceu também com problema e se continuar nosso prefeito Elomar também 

vai sair em 2024 também com problema e o outro Prefeito que vim se continuar e cometer 

erro vai sair com problemas, quem é mais que vai querer ser prefeito de município de 

Barão do Triunfo se todos que passar por aí sair... ficar aí respondendo processo anos e 

mais anos quem é que vai querer ser prefeito? Quem é que vai querer tá numa situação 

dessa? Eu não quero para mim, eu quero deitar e dormir tranquilo e no outro dia seguir 

de cabeça erguida, jamais vou querer ser prefeito, pode ser que eu seja eleito e vão querer 

me processar, para depois ficar aí 10, 20 anos respondendo a processos públicos aí, 

processo público não caduca, dívida pública não caduca, passa vinte anos, passa 30 a 

dívida continua se ficar devendo, então fica difícil a situação, se coloquem no lugar do 

prefeito e pense um pouquinho para vocês ver se é barbada de estar lá na cadeira que ele 

tá, não é não, então vamos pensar diferente, não vamos usar que o partido do fulano ou 

do ciclano tá contra alguém eu li essas coisas hoje no Facebook em casa e fiquei muito 

enjoado porque eu não defendo sigla partidária, eu sou amigo de todos os colegas 

vereadores que estão aqui e aqui nessa casa nós não temos aqui para defender partido 

político, nós temos aqui para defender e beneficiar o povo baronense buscando recursos, 
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buscando melhoria para nosso município e quero agradecer também aqui a 

administração, o secretário de obra que hoje ali passei na estrada que emenda ali dos 

Cerro dos Abreus aqui no falecido Valdemar Marques, tá ficando ali um excelente 

trabalho, não ficou melhor o trabalho ali, eu vim por ali ainda agorinha, porque por essa 

situação que o vereador Angulista botou aqui, as pessoas derrubar madeira e deixar na 

estrada, isso aí é uma coisa que eu me preocupo bastante e tem bastante no nosso 

município essas situações aí, das pessoas derrubar mato e deixar as pilhas de lenha na 

estrada e madeira, essas toras aí pelas beiras de estrada em qualquer lugar que nós 

andamos pelo município quase tudo que é lugar tem, isso aí tem complicado bastante o 

trabalho da Secretaria de obras, até eu vi um comentário de um dos operador de patrola, 

os vereadores vão para Tribuna pedir que alarga as estradas, mas alargar a estrada que 

jeito se tem pilha de lenha dos dois lá da estrada, até que o operador tem razão de reclamar 

porque é difícil, vai tacar a máquina por cima de uma pilha de lenha ou por cima de uma 

cerca que nem hoje eu tenho pedidinho nessa casa, ali pertinho do Anderson, filho do Adão 

da pedreira, falecido Adão ali que era divisa com o falecido meu pai ali, para abaixar 

aquela lomba ali, tem uma lomba muito forte, esses dias um caminhão carregado foi subir 

teve que voltar de ré, quase que deu um baita de um problema ali, uma lomba muito a 

pique e aí eu tô botando um pedidinho nessa casa para o que der para baixar aquela 

lomba, falei com o rapaz, com o Anderson ali que é o filho do falecido Adão e ele me disse 

que ele retira a cerca, não tem problema nenhum, a cerca dele é pertinho eu falei com ele, 

primeira coisa eu falei com ele para depois trazer o pedido para cá, ele disse não tem 

problema Arvicio, eu retiro a cerca a distância necessária para que o serviço seja 

concluído, então tem vários lugar assim que tem cerca muito em cima da estrada, mas 

muitas vezes é falta da gente chegar e falar com o proprietário, tem proprietário que não 

entende, que fica bravo, mas tem proprietário de propriedade que se nós chegar e 

conversar com eles, eles vão ser de acordo e vou entender que tão errado botar cerca em 

cima da estrada, para nós ter estrada melhor temos que ter espaço e ali eu falei com o 

rapaz e ele ficou bem contente e bem faceiro e disse, muito bom Arvicio, eu retiro a cerca, 

não tem problema e a cerca dele é uma cerca para criação de ovelhas, com 6, 7 fios de 

arame, então muitas vezes falta é o diálogo entre a gente e as pessoas." Usou a tribuna o 

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

se faziam presentes. "Queria também pedir desculpa aí, semana passada o pessoal da 

licitação lá, que no caso a gente fez uma cobrança aí, não foi nada pessoal, só fizemos um 

pequeno pedido para administração, queria agradecer o pessoal, o mesmo pessoal da 

licitação por ter cadastrado a minha emenda do deputado Alceu lá que não foi fácil, 

tivemos que correr vários dias para poder cadastrar essa emenda ali, estava difícil de 

conseguir os orçamentos dos tratores mas deu tudo certo, no último momento conseguimos 

cadastrar a emenda lá. Estive agora de tarde falando também com a Sônia, a profissional 

da saúde ali e ela me relatou um caso muito preocupante e peço para população, vamos 

se vacinar pessoal, nessa última drive thru que teve agora mais ou menos sobrou, o pessoal 

de 50 a 55, sobrou muita dose, o pessoal não veio se vacinar, foi vacinado mais ou menos 

10% do pessoal da dessa idade que tem para se vacinar, então tem dose sobrando na 

secretaria, então faço esse pedido para o pessoal, vamos se vacinar, não vamos deixar 

essa doença tá aí, então deixo esse pedido ao pessoal aí. Quero agradecer também o 

pessoal que durante a semana me liga para dialogar sobre estradas e coisas e agradecer 

de coração porque eles apostam na gente pelo trabalho que a gente presta aqui e não é só 

cobrança, essa semana um pessoal me ligou para dar uma atenção numa estrada, à 

prefeitura cruzou lá, fez o trabalho, no outro eles ligaram agradecendo, então agradeço 

de coração esse pessoal que nos procure aí para dialogar. Também quero fazer um 
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comentário a respeito das questões dos cortes dos professores, eu queria que o pessoal 

entendesse que isso aqui não é nada questão de administração ou questão que o prefeito 

tá fazendo esse corte por vontade dele, eu tô com documento aqui também no Tribunal de 

Contas que eu vou ler um parágrafo para as pessoas também, fala assim ó: Diante disso 

tem-se que o pagamento dos profissionais da educação por meio da rubrica avanço com 

base no plano de carreira municipal é inconstitucional; outro parágrafo eu vou ler: 

Determinação ao gestor para que cesse o pagamento irregular aos profissionais da 

educação da rubrica denominada avanço, e por último o último parágrafo: Aplicação de 

multa em razão da inobservância às normas de administração financeira e orçamentária; 

então eu não tô defendendo o Prefeito, não tô defendendo a administração, eu não tô 

defendendo os professores, peço que os professores entre judicialmente, tomara Deus que 

consiga reaver esse valor, eu como Vereador deixo a disposição se caso sair ir na justiça 

ou procuro algum contato com deputado, algum advogado, que eu possa como Vereador 

ajudar, me deixo aqui a total disposição porque eu não sei o que seria de nós e de nossos 

filhos sem educação dada pelos professores, então só queria deixar uma atenção que o 

pessoal entendesse que isso aqui não é da administração, não é o prefeito que tá fazendo 

esses cortes, isso aqui veio do Tribunal de Contas." Em COMUNICAÇÕES, os 

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

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

pessoas que se faziam presentes. "Deixo aqui meu pedido, eu fiz o pedido já faz tempo até 

agora não foi resolvido, até o vereador Rodrigo sabe disso, não foi feito a estrada lá do 

Joãozinho, do Júnior, ele falou para mim de novo, não sei fizeram esta semana, não hoje 

acho que não fizeram, tá horrível aquilo ali, eu deixo meu pedido, já faz tempo isso aí e 

aquela estrada do Morrinhos ali também é um pedido que eu fiz hoje, tá horrível, ruim 

demais até a divisa lá, São Jerônimo patrolou e aonde nós temos acesso que tá melhor o 

transporte de carga é por ali aonde fizeram ali na lomba do falecido Vânio, a outra lá da 

frente ficou muito bom o serviço, só que não foi mais para lá fazer o resto, até me cobraram 

sobre isso aí e eu deixo meu pedido, o secretário Toninho vê se ele consegue fazer aquele 

resto que não é muita coisa que tem ali, umas lombas poucas que tem que fazer e é aonde 

está saindo, o Faxinal está muito ruim, então por ali é o lugar que está mais fácil da gente 

ir, até amanhã vou para lá carregar vou vim por ali porque o Faxinal está horrível demais, 

eu deixo o pedido para o secretário ver se ele pode dar uma força naquilo ali para nós, 

fazer aquilo ali e o outro rapaz até eu acho que pediu pra ele, deve ir ali conversar, disse 

vai ali na secretaria e fala com ele, não sei se tu conhece ele vereador Rodrigo, o Davi 

conhecido como Tuca, ele até o cárter do caminhão dele rachou, ele quer que dê uma 

ajeitada na estrada e bote umas cargas de saibro para dar uma ajeitada para ele ali, tá 

feio de vida aquilo ali, eu fui lá, faz dias que eu fui, nem tirei foto lá e como ele pediu ali, 

estou reforçando de novo, ele tem o caminhãozinho, ele está sempre...toda semana ele está 

ali, ele disse: eu não aguento mais, tá horrível aquela estrada, mas eu deixo esse pedido e 

espero que o secretário ande por ali e já faz porque já aproveita e deixa pronto aquilo ali 

e também quero dizer que as professoras, eu deixo o meu apoio para elas, tomara a Deus 

que dê tudo certo, elas podem contar comigo, eu estou à disposição delas para o que elas 

precisar de mim." Usou a tribuna o VEREADOR LEANDRO, saudou a Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Queria deixar aqui 

também, dizer que estou junto com eles aí porque o que for preciso aí para ajudar os 

professores, porque sem nossos professores aí nossas crianças não vão ter educação, então 

começar pela educação que é um fator muito importante, então eu penso e digo, afirmou 

o meu compromisso com as professoras aqui, a gente tem que estar junto com eles porque 

é a base dos nossos filhos, então pelo que eu tô vendo aqui os nove vereadores aqui não 
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são nada contra os Professores, passei ali no protesto agora e aí e o Elomar não... o 

Prefeito não chegou na rua ali que eles estavam chamando ele, não teve presente aí o vice-

prefeito chegou ali e aí falou que estava dando totalmente o apoio para os professores 

então a gente tá vendo que na verdade é o prefeito que não tá querendo ajudar, pelo que 

eu notei porque o Alemão foi bem, teve bastante testemunho ali falando que ele tem o total 

apoio, então eu digo pelo que eu tô vendo aqui, infelizmente é o caminho mais certo é a 

justiça, então não adianta, um diz uma coisa, outros dizem outra, então acho que os 

professores tem que procurar a justiça para resolver isso aí porque eu acho que já fizeram 

a parte deles, já souberam nossa resposta aqui na Tribuna e já sabe a resposta também do 

prefeito e do vice-prefeito que falou que tá junto, então não adianta ter muita briga, eu 

acho que o caminho mais certo é a justiça então, então tem meu total apoio aí, o que for 

preciso aí, algum professor, se tiver que levar em algum lugar, Ministério Público ou outro 

lugar, tô junto, podem contar comigo. Eu também queria fazer um comentário que já veio 

aqui nessa casa, sobre a merenda escolar, já foi botado aqui e até agora acho que não 

veio a resposta ainda, veio, desculpe, um pai me procurou de novo e falou sobre a merenda 

que se não tem dinheiro na prefeitura para ajudar as crianças porque quando tem aula 

todo dia o aluno ganha a sua merenda então quando o pai quando vai levar o seu filho na 

escola, de 15 em 15 dias, que ele me passou, tão dando uma banana, 3 bolachinha, um 

iogurtezinho, coisinhas para 15 dias, eu aconselho que de repente poderia ir à prefeitura 

para ver o secretário de educação, uma cesta básica para dar para os alunos porque 

geralmente a gente às vezes tem gente que tem condições não vai se importar lá para tirar 

uma merenda lá mas tem muita criança que na verdade passa até fome, então eu acho que 

a Prefeitura deveria fazer um programa aí que a educação, secretário, uma sugestão 

minha aí para tentar fazer tipo uma cesta básica, alguma coisa para levar para criança 

porque na verdade ela pode estar ajudando aí matar uma fome de uma criança, muita 

gente pensa que é mentira, no interior não tem esse problema, mas tem sim então a gente 

tem que tirar a saber e fazer, ajudar aí, até comentar aqui hoje sobre as estradas aí tem 

que dar o apoio porque muita gente... a gente vir aqui só criticar também, dizer que não 

tão patrolando mas também infelizmente às vezes tem gente não respeita cerca, tem gente 

que não respeita, bota ali os moerões na estrada, bota lenha na estrada, amarram bicho 

na estrada, gado, alguma coisa, então a gente tem que ser pelo certo, não adianta, eles 

gostam muito de cobrar o prefeito e o secretário para o prefeito ajudar e patrolar então a 

gente também tem que chegar no seu proprietário da terra e dizer, até teve uma situação 

que um dia eu cheguei junto com o secretário, chegou no patroleiro e disse que o cara era 

muito bom, mas aí o rapaz falou assim: mas o senhor também tem que entender que tem 

que respeitar a estrada então eu acho que o patroleiro daqui a pouco... é ordem da 

prefeitura, não pode chegar, sair patrolando que daqui a pouco arruma incomodação, 

então é assim, eu queria dizer que aqui comigo não tem essa de sigla partidária, que nem 

comentaram aqui sobre o MDB, não tenho porque está brigando, eu acho que se tem 

problemas pessoais tem que resolver e os nove vereadores aqui lutar pelo desenvolvimento 

do nosso município, entendeu? então eu tô aí para ajudar e para somar e  não para tá 

brigando e é isso aí, meu apoio hoje totalmente para os professor, estamos juntos 

agarrados e vamos que seja o que Deus quiser." Usou a tribuna o VEREADOR 

MARCIRIO, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Eu também hoje eu estava aqui no centro e vi que os professores estavam se 

manifestando ali e eu não fui convidado mas fui lá dar apoio para os professores, como eu 

sempre tenho dito nessa casa que a professora é a segunda mãe do nossos filhos, então 

merece o nosso apoio, fui lá e dei meu apoio para eles, achei muito bonito o protesto deles, 

com respeito exigindo os direitos que eles têm, então achei muito bonito ali e deixo o 
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recado para os professores que pode contar comigo também, o que tiver no meu alcance 

pode contar que eu tô pronto para ajudar nessa batalha, que vai em frente que vão 

conseguir a vitória. Também quero falar sobre a estrada do Morrinhos ali que o colega 

Lagarto comentou ali, hoje eu fui cobrado também do pessoal ali de Morrinhos que a 

estrada ali fizeram até ali o Jorge e pararam, retiraram as máquinas, então pedir para 

que o secretário retorne lá fazer esse serviço que tá muito ruim a estrada ali e tem aquela 

outra entrada que entra ali no Nércio que sai e passa no cemitério, passa lá no Chiquinho, 

também que tá uma vergonha, não dá quase mais para transitar naquela estrada ali 

conforme tem várias estradas que a gente sabe que estavam ruim hoje eles arrumaram e 

tem outras que estão ruim e também não é só cobrar também, tem que parabenizar pelo 

trabalho que eles fizeram na estrada ali que sai da Otelo Rosa que passa pelo ex-vereador 

Alex Sandro e sai lá na estrada da Serra do Herval, fizeram a estrada, ficou muito boa, 

tem que parabenizar eles também por essa estrada que fizeram ali, outra estrada também 

que tinha ficado esquecida e eles foram lá e patrolaram e ficou boa, aquela estrada que 

sai ali do bar da Rosa passando pelo Narciso que sai lá na Invernada dos Abreus lá no 

Damásio, também fizeram, ficou muito boa, a gente tem que enxergar o que tá bem feito 

também para que a gente não venha aqui só para criticar, a gente vem para cobrar o que 

tem que ser cobrado. Eu tenho uma indicação nessa casa hoje também pedi para que o 

poder executivo compre 2 ensiladeira com máquina de ensacar também, mais duas para 

que agricultores tenham mais facilidade para trabalhar, fazer ração para seus animais 

porque hoje tem poucas ensiladeira no município e fica muito distante, o pessoal tem que 

andar às vezes 20 km para conseguir uma ensiladeira para fazer ração para os seus 

animais, então deixo esse pedido hoje aí que se o Poder Executivo fazer um empenho ali 

para comprar essas ensiladeiras e essas empacotadeira." A PRESIDENTE LAURENI 

usou a palavra. "Também estive ouvindo agora né a passeata, tô ouvindo os apitos, to 

vendo que é muito passiva, os professores têm todo nosso respeito, pessoas com 

faculdades, com educação, pessoas sábias, um direito deles, tenho toda certeza que não 

estão sendo condenados por isso, só a gente quer dizer aqui nessa casa, como foi falado 

aqui que essa lei foi feita em 2005, o Plano de Carreira dos Professores, nada contra os 

prefeitos passados, gostaria que ficasse bem claro aqui ninguém tá dizendo que os 

prefeitos agiram de má fé não, todos fizeram um bom trabalho pelo município, deram o 

melhor de si não tem porque essa dúvida e quero dizer também que como ouvi nas redes 

sociais, o Prefeito não está suspendendo os salários, estão suspensos os avanços que o 

TCU apontou, o prefeito ele tem que tomar uma decisão, eu hoje estive conversando, estive 

já na... no ano passado eu era vice-prefeita, estive na gestão e sei o que é um prefeito tomar 

uma decisão, não é fácil, o prefeito ele tem o direito e ele tem que tomar uma decisão 

urgentemente quando ele é apontado pelo TCU, ele não tem respaldo juridicamente a não 

ser suspender os avanços, ele está suspendendo, ele não está tirando todos os avanços e 

pelo que se vê o plano, o regime dos funcionários dava direito a um avanço a todos 

funcionários, a partir daí foi feito um plano de carreira, o regime dos professores, plano 

de carreira dos professores aonde foi feito o avanço e o que se vê é que tem alguns 

professores que estão recebendo dois avanços e aonde está acontecendo esse mal 

entendido, essa agressividade às vezes no Face, no Facebook, nas redes sociais, eu acho 

que ninguém quer tirar o direito de um professor, nem essa casa, nem eu, nenhum dos 

vereadores, eu acho que o direito deles eles tem e ninguém vai tirar, se os professores 

entrarem na justiça e ganharem essa causa o prefeito terá um respaldo para pagá-los e 

terá, terá que pagar com certeza, isso já vem ocorrendo há mais de ano, eu sou testemunha 

disso, se ele tivesse tomado essa providência a ano atrás, teria sofrido lá o que tá sofrendo 

hoje e talvez não seria glosado e tenho quase toda certeza que o prefeito vai responder por 
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não ter tomado essa atitude lá atrás mas vamos torcer que chegue a um final feliz, se os 

professores tiverem direito que seja pago e não tem porque não, é direito deles, mas caso 

contrário o Prefeito é obrigado a tomar essa decisão. Também já falei em redes sociais 

agora e fico triste de ver certas manifestações em redes sociais, pessoas atiram um 

problema que gerou mais em conversas de boteco, vou dizer assim para não dizer outra 

palavra, contra o engenheiro agrônomo da Emater o Elias, isso depois vai ser comentado 

de novo mas eu só gostaria de dizer assim, com muita educação, as pessoas agridem o 

município de Barão do Triunfo, eu não admito isto, as pessoas põe em redes sociais o nome 

do município, temos no nosso estado 497 municípios, essas pessoas escolheram Barão do 

Triunfo, por que escolheram Barão do Triunfo? Porque se oferecia um emprego de um 

salário pago cada fim de mês, nunca até hoje se ouviu dizer que o município de Barão do 

Triunfo, por todos os prefeitos que aqui passaram, atrasasse um mês de salário dos 

funcionários, então gente, olhem bem quem tá pagando o salário de vocês? O nosso povo, 

o nosso povo não tá se manifestando em redes sociais, nosso povo tá lá na colônia 

trabalhando quietinho em sol e chuva fazendo a sua planta, um ano ele ganha outro ano 

ele não ganha e pessoas com salário garantido aqui desfazendo do nosso município, não 

admito que falem de Barão do Triunfo, quem não estiver sentindo bem aqui volte a seu 

município de origem, era esse o meu recado." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, 

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

INDICAÇÃO Nº 073/2021 DOS FABIO E RODRIGO que seja estudada a possibilidade 

de uma maneira para realizar a seleção e reciclagem do lixo que é recolhido em nosso 

município. INDICAÇÃO Nº 074/2021 DOS VEREADORES FABIO E RODRIGO que 

através da secretaria de agricultura seja dado apoio por meio de ajuda de custo ou com o 

frete para a busca de mudas de acácia e de eucalipto para os agricultores do município. 

INDICAÇÃO Nº 075/2021 DO VEREADOR MARCOS que seja estudada a 

possibilidade de rebaixamento da lomba na Linha Dona Francisca em frente à casa da 

Senhora Ana Gimenes Pagini, e aproveitando para aterrar o bueiro em frente à casa da 

Senhora Ione Gimenes Govoni, proporcionando menor aclive no trecho citado. 

INDICAÇÃO Nº 076/2021 DO VEREADOR MARCIRIO que seja realizado a compra 

de mais duas ensiladeiras e duas máquinas de ensacar para que os agricultores consigam 

fazer ração para seus animais em suas próprias residências. INDICAÇÃO Nº 077/2021 

DO VEREADOR MATEUS que seja retomado o serviço de confecção de carteira de 

identidade no município com maior brevidade possível. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 

Nº 078/2021 DOS VEREADORES FABIO E RODRIGO que seja providenciado 

patrolamento da estrada na localidade de Morrinhos, entrando na propriedade do falecido 

Vilson Salatti indo até a residência do Senhor Olmiro. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

079/2021 DO VEREADOR JAIRE VARLEI que seja realizado patrolamento, 

encascalhamento e roçada da estrada do Morrinhos, até a divisa com o município de São 

Jerônimo, indo até ponte do Adinho, e com urgência a entrada do Senhor Davi, conhecido 

como Tuca. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 080/2021 DO VEREADOR ALVICIO 

que seja realizado rebaixamento de lomba na localidade do cerro dos Abreu próximo a 

residência do Senhor Anderson, filho do falecido Adão da Pedreira. As seguintes 

proposições foram REJEITADAS com 5 votos contrários (Vereadores Marcos, Alvício, 

Rodrigo e Fabio, com desempate com voto da presidente): INDICAÇÃO Nº 069/2021 

DOS VEREADORES MATEUS, MARCIRIO, JAIRE VARLEI E LEANDRO 
indicam ao Executivo Municipal 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. MOÇÃO DE APOIO Nº 

002/2021 DOS VEREADORES MATEUS, MARCIRIO, JAIRE VARLEI E 
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LEANDRO 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 MARCOS, Líder do MDB, saudou a 

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

essa questão a gente está sempre tentando pelo melhor, às vezes parece que está se 

puxando alguma coisa mas não, tentamos sempre o melhor porque ninguém tá aqui para 

prejudicar A, B ou C ou até prejudicar o município, queremos sempre que as coisas andem 

da melhor forma possível, como já dito se algum problema foi mal decidido pela 

administração, todo mundo tem seu direito de recorrer à justiça e estando tudo certo 

receberão de forma normal de novo e torcerei para que isso aconteça para a gente poder 

ficar tudo certo e daqui a pouco as aulas retornam e todo mundo trabalha abraçado cada 

vez mais. Queria também presidente, falar rapidinho assim, a questão da vacina, a questão 

da vacina o pessoal não tá indo, na sexta-feira a vacina era 50 anos eu não fui, até digo 

aqui minha culpa, não fui porque não pude, porque eu trabalho, mas hoje eu procurei o 

posto saúde, assim como várias pessoas, então tem um comunicado de que até amanhã, da 

faixa dos 50 procurem para se vacinar porque quanto antes vacinar uma faixa pode mudar 

para outra e acho que para conter esse vírus só com a vacinação, acho não, tenho certeza, 

só com a vacinação mesmo e queria dizer também presidente que... voltar a dizer, que a 

questão de defender o funcionalismo, eu fui funcionário por 10 anos, minha irmã é 

funcionária, tenho vários parentes funcionários, inclusive hoje pesquisando junto ao 

Google que é o nosso Dr, um plano de bonificação por resultados, isso já existe na 

Prefeitura de São Paulo embasado na lei 17224/2019 conforme o funcionamento do setor 

alcançando as metas pré determinadas pela gestão, os funcionários conseguem ganhar um 

bônus tipo 14º, 15º salários, isso é muito interessante de procurar descobrir como funciona 

exatamente para gente talvez no futuro próximo implantar no município de Barão Triunfo 

para incentivar justamente, como Vereador Mateus falou, na revisão do plano de carreira, 

é um incentivo e queria só para concluir presidente, não me alongando no tempo que a 

senhora não gosta, queria dizer colegas que nós não podemos mais continuar nessa 

história de tentar nos promovermos em cima de problemas do município, temos sim que 

criar soluções, soluções junto e essa história de que a bandeira A ou bandeira B manda, 

tirem da cabeça, a solução vai ser o melhor para o município, se um vereador ou outro tá 

mais junto com o Executivo isso faz parte, mas temos sim em vez de só criticar trazer 

soluções aos problemas." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou 

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

conversando com uma pessoa que a gente gosta muito de conversar e isso vai ampliando 

a gente na sua visão, a política é narrativa né, eu tenho uma narrativa, outro vereador 

pode ter uma narrativa e vão se tentando moldar suas narrativas muitas vezes para buscar 

tentar transmitir o que seja mais, às vezes conveniente, com questão dos professores eu 

deixo aqui novamente registrado o meu reconhecimento, o meu total apoio aos professores, 

se precisarem ir no Ministério Público, se precisarem ir no Tribunal de Contas, precisar 

fazer um pedido de informação, as professoras têm meu total apoio e diferente do que foi 

comentado aqui, foi cortado... elas tinham a mudança de classe e o avanço, avanço é por 

tempo de serviço como qualquer servidor tem, como eu e o Rodrigo temos direito e a 

mudança de classe é através da sua busca de um conhecimento, de um aperfeiçoamento, 

tem que fazer curso, fazer uma pós, hoje acho que todas as pessoas em nosso município 

tem pós-graduação, isso é um orgulho para nós e nós temos que sim valorizar isso e 

incentivar, as professoras têm meu total apoio. Em relação a essas duas indicações que 
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foram rejeitadas hoje, questão da Emater, eu não entendo o porquê da questão da... que 

foi pedido vista para buscar o diálogo, mas a indicação vem para auxiliar no diálogo, a 

indicação não é uma obrigação que o Prefeito... olha vocês são obrigados a manter os 

funcionários, são obrigados a tirar os funcionários, o Vereador demonstra a sua força 

política, seu apoio político para aquela situação. Com relação às  moções, se tiver 

perseguição política como é o caso, eu vou fazer moção toda a sessão, toda a sessão vai 

ter uma moção ali, querem rejeitar rejeitem todas, mas toda a sessão que for escancarada 

uma pressão política como é o caso do Elias, vai ter... vai ter... vai ter moção minha, 

minhas moções são todas abertas, quem quiser assinar independente se for do lado a, b, c 

ou... é aberto, pode assinar, mas fiquei aguardando a questão de alguém me dizer que não 

foi... não foi por política esse movimento para tirar o Elias, que não foi política, então a 

pessoa que disser isso tá chamando eu, o Lagarto, o Marcírio e o Maninho de mentiroso 

porque foi falado na prefeitura que era política, agora não adianta tentar tapar o sol com 

a peneira, está resolvido que bom mas que o caso aconteceu, aconteceu e vou fazer todo... 

vamos ver todas o que tiver ao meu alcance para isso não voltar acontecer mas não adianta 

tapar o sol com a peneira, deixo aqui meu apoio a Emater, ao Elias, ao Coderpa e a todo 

agricultor porque sei da dificuldade que precisa, quando ele tá com dificuldade aí na tua 

lavoura tu tem que ter um técnico agrícola, tem que ter um agrônomo e que graças a Deus 

a gente tem um bom funcionário no Barão e teve ali para sair por causa de política, política 

não, politicagem." Usou a palavra o VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder do PDT, 

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

"Deixo aqui meu apoio aos professores, apoio à Emater, ao Elias funcionários, o Edgar; 

iam tirar ele, ele disse que era por causa de política ele falou mas tudo bem, vamos ver o 

que que vai dar para frente, eu deixo o apoio à Emater e vamos trabalhar, vamos se unir 

porque a Emater não pode terminar, nós precisamos disso aí no nosso município, vocês 

todos sabem disso aí, antes de tirar ele por causa de uma cota né, tudo bem acho que é 

dois mil e poucos reais, mas um funcionário ganhar dois mil e poucos reais de hora extra 

aí é normal, um só não, foi vários que ganharam, isso aí é normal e pagar um mês todo 

para um, uma cota, pelo amor de Deus, mas deixo aqui o apoio a eles aí." Usou a palavra 

o VEREADOR LEANDRO Líder do PSB, saudou a Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Eu queria aqui dizer, não tem como não 

falar porque tá na cara das pessoas que é pura politicagem né porque até queria respeito 

pelo nosso diploma, o meu, o do Marcírio, o do Mateus e do colega Lagarto, que tenha 

mais respeito com o nosso diploma de vereador porque aqui não tem nem um bobo e nem 

um idiota, que a gente vai lá na prefeitura o prefeito fala bem tranquilo que é politicagem, 

então não adianta a gente chegar aqui e depois distorcer os fatos, que não é politicagem, 

é pura politicagem e das grande, então a gente tem que batalhar contra essa politicagem 

para trabalhar junto, porque já é exemplo da máquina lá da associação da Invernada, 

foram falaram que iam tirar a máquina, tiraram a máquina de lá, teve colega aqui que 

disse que ia lá, ia tirar a máquina se não tivesse do lado, o Elias a mesma coisa, foram 

bem claro, por politicagem, então não adianta ficar dando tapinha nas costas, se falseando 

porque a política é das grandes, então a gente tá aqui lutando pelo nosso diploma e outra 

coisa, a gente se quisesse estar com o prefeito, com o MDB a gente podia estar porque na 

eleição o prefeito para mim ele me ofereceu as duas Secretaria, da Administração e da 

Agricultura para o nosso partido, mas a gente achou que não, que a gente tinha que ter 

democracia, perda ou ganha, a gente tinha que lançar o nosso candidato então tem que 

respeitar isso aí e para o Marcírio foi a mesma coisa também colega, ofereceram 

secretaria para ele também e para o colega Lagarto, para Vanusa que é esposa dele, 

também foi oferecido então não vem dizer que não é politicagem que aqui a politicagem 
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está estampada na cara, entendeu? Não tem como tolerar isso aí, entendeu? só que o 

prefeito muda o discurso quando eles ir lá, tá ficando feio isso daí, ele tá tocando nos 

vereadores que os colegas que é os quatro do MDB e na presidente que é do PTB que estão 

junto e estão agarrado e não se solta, só que não adianta, uma hora vai... o povo tá cansado 

disso, uma hora vai cansar e o povo nas urnas futuramente vai mostrar isso aí porque tem 

que ter democracia mas a falsidade um dia cai, entendeu? então é assim, eu tô brigando 

pelas coisas certas e vou pelo certo, vou trabalhar meus quatro anos pelo certo não adianta 

vir aqui com papinho, bonitinho, com discurso, falar bonito que não adianta tem que 

mostrar que tem caráter, tem competência para mostrar o melhor para o povo do Barão, 

que fala por bonitinho aqui o povo tá cheio disso aí, entendeu? então é isso daí, posso 

falar feio mas não sou bobo, entendeu? então a gente cansa e eu quero dar o meu apoio 

para os professores aí, conte comigo, não tem dia não tem hora vamos batalhar aí por eles 

que é o direito deles, estão brigando pelo direito deles, eles não tão pedindo nada mais 

que não é o direito." 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 pedir para a gente ter mais um pouco de paciência, conversar mais, levar nossas 

sessões mais a sério porque que nem o colega Leandro falou ali, ninguém é bobo, a 

população não é boba, a população que está nos assistindo não é boba, sabe o que tá 

acontecendo nessa casa que colegas vereadores, tem colega vereador aqui que na última 

sessão disse que queria assinar junto com nós, que não era politicagem, hoje  votou contra 

a moção, então o pessoal não é bobo que nem o Leandrinho falou, não é brigar, vamos ter 

que mudar o jeito de trabalhar, que tem politicagem tem mas isso tem que terminar, vamos 

trabalhar todos unidos, todos para o... um Barão melhor para toda a população baronense 

que com briga e discussão a gente não chega a lugar nenhum; e falando sobre os 

professores também como eu já comentei, dou todo meu apoio, o que eles precisar de mim 

estou à disposição e já aproveito para deixar os meus pesares aí a família da professora 

Sônia pelo falecimento da sogra dela, da mãe do Osmerio que faleceu essa tarde, deixar 

os meus pesares à família enlutada." Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE 

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

bem a gente falando, foi falado aqui em vacinas, hoje falamos com a Sônia, eu e vereador 

Fabio, também a gente faz um apelo à comunidade que o pessoal não compareceu, de 50 

a 55 anos, minha gente vamos nos cuidar e cuidar dos outros, você se vacinando você trará 

um pouco mais de cuidado com a pessoa que tá em casa com você aonde você for, no 

mercado né, você estará imunizado, por favor gente, as vacinas são gratuitas, de primeiro 

era madrugada, drive thru tinha que vir de madrugada, o povo reclamou, foi trocado, 

agora é na parte da tarde, é tão rapidinho e não é por dar reações, a vacina uma pessoa 

lá aqui outra lá dá, tanto quanto a vacina da gripe, quanto qualquer vacina, a vacina da 

dengue se ela for para dar uma reação ela vai dar mas é raro as pessoas que têm essa 

reação, vamos nos vacinar, vamos cuidar de nosso município para a gente se ver livre 

dessas máscaras ao menos né que se acalme esse surto, como é triste a gente ver os casos 

que aparece, as pessoas entubadas, temos pacientes nossos, amigos nossos entubados em 

São Jerônimo que ainda não conseguiram tirar os aparelhos da pessoa, tentaram tirar mas 

a pessoa não consegue respirar, gente é muito séria, é muito triste, só depois da pessoa 

passar por um drama desses que ninguém quer que ninguém passe, mas aí a pessoa sente 

o quanto isso é sério então venha se vacinar, ainda tem vacinas nós temos um público de 

50 e 55 anos em torno de 1000 pessoas, de 45 a 50 anos mais um tanto de mil pessoas, 

vieram mais ou menos 100 pessoas, nem isso para se vacinar, então é uma lastima, a 

vacina é gratuita, as gurias fazem com todo carinho nós temos uma equipe de vacinadoras 

que é de tirar o chapéu, o carinho que as gurias tem, a vacinadora, o modo de atender as 
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pessoas, humanamente eu dou os parabéns a elas, vamos nos vacinar para proteger, para 

passar isso do nosso município. Gostaria de deixar um convite aqui na pessoa do nosso 

presidente da terceira idade seu Henrique Gimenes e a dona Ivanir, estão promovendo 

uma feijoada no sábado ao meio-dia no salão da terceira idade, onze e meia podem retirar 

a sua feijoada, feito com muito carinho, com muito capricho, quem quiser reservar antes 

terá prioridade né gente e se sobrar depois a gente vai tá vendendo até que termine as 

panelas, então quem quiser e gosta de uma feijoada bem a capricho compareça lá no salão 

da terceira idade às 11:30 em diante já estaremos entregando as porções. Também 

gostaria de dizer que a gente recebeu uma visita aqui no nosso município, sexta-feira à 

tarde, do deputado Marcelo Moraes e a deputada Kelly, se fizeram presente aqui, a gente 

foi avisado que eles viriam onde ele veio concretizar a emenda da saúde de R$ 262 mil né 

aonde o PDT se fez presente, o prefeito também, nosso vice-prefeito e gostaria de 

agradecer muito essas pessoas né que realmente visitam nosso município todos os anos e 

não canso de dizer aqui todo o deputado que quiser nos visitar essa casa estará de portas 

abertas, não se comunicou muitas pessoas pelo motivo do covid mas para receber essas 

pessoas temos o dever porque as pessoas que nos representam lá em Brasília e que nos 

dão o que nós precisamos no nosso município que a carência de verbas, as emendas 

parlamentares, então agradeço muito ao Deputado Marcelo, a deputada Kelly que ela já 

veio agora, acho que esse ano ela veio aqui de novo né, no início do ano e estão de portas 

abertas o gabinete dele para tudo o que o município precisar então estamos de parabéns 

por mais essa emenda que é para saúde e que logo, logo estará nos cofres da prefeitura 

como foi dito já nesta casa, muito obrigado a eles e que voltem sempre e qualquer um de 

vós que tiver um deputado queiram que nos visitar, só comunicar que a casa estará 

recebendo. Gostaria de terminar essa sessão com um dizer da escritora Cora Coralina: O 

saber se aprende com os livros e a sabedoria se aprende com a vida e com os humildes." 

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

para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e oito de junho de 2021. 

 

 

Sala de Sessões, 21 de junho de 2021. 
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