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Aos vinte e oito 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 nona 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 18/21, previamente 

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

correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. 159/21 encaminhado respostas às 

proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. 160/21 encaminhado respostas às proposições 

apresentadas por esta Casa Legislativa. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS 

À PREFEITURA: Of. n° 021/21 encaminhando proposições aprovadas em 21 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 

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

"Eu tenho um pedido de providência nessa casa hoje lá para a Invernada dos Abreus, de uma estrada 

na propriedade Naziazeno Boa Nova, ele precisa colher uma planta de milho que ele tem, passa de 3 

hectares e não tem acesso até a lavoura porque ele usava, no caso, a retro que trabalhava na associação 

da Invernada para arrumar a estrada lá e hoje não tem mais a retro lá e ele pediu para que fizesse esse 

pedido aqui, então deixo esse pedido aí para passar daqui a pouco. Também quero comentar sobre a 

poclan que chegou hoje no nosso município ali, foi comprado com recurso próprio, que bom que nosso 

município conseguiu comprar uma poclan que é um sonho de vários municípios comprar uma poclan, 

escavadeira hidráulica no caso, eu falo poclan porque a maioria da população conhece por poclan, 

então espero que seja feito um bom trabalho com ela nas estradas, abertura de estrada, baixar lomba 

que tem muita lomba que precisa muito baixar, os caminhões passam trabalho para subir, fazer 

abertura que as nossas estradas eu entendo que as máquinas da prefeitura não dão contas às vezes de 

trabalhar mas infelizmente às vezes elas ficam até mais estreita do que são, fica um pedaço de estrada 

pelos lado ali e vão estreitando a estrada então agora com essa máquina vai dar para fazer abertura, 

vai ser bom para todos e peço para a comunidade, o pessoal baronense, que cobre, cobre o serviço que 

a máquina tá aí, comprada com dinheiro do povo, dinheiro dos baronenses, não é dinheiro do prefeito, 

não é dinheiro de vice, não é dinheiro de vereador nem de Secretário, é o teu dinheiro, é o dinheiro do 

povo, então que faça a cobrança, exija os seus direitos e faça essa máquina trabalhar todo dia para 

que nosso município se alavanque. Também quero falar sobre o covid ali, que eu tive hoje ali no posto 

tomando a vacina, primeira vacina, e pedi para o pessoal dessa idade que tá agora para se vacinar, 

que compareça no posto ali para tomar a vacina porque é muito importante que se o cara não fica 

imunizado que não vai pegar a doença mas também se pegar vai ser mais fraca, eu tive a felicidade que 

trabalhei até agora e não peguei essa doença, agora fui tomei a primeira vacina, fiquei um pouco mais 

tranquilo, então eu peço que o pessoal se desloque até ali para que tome a vacina para vai ficar mais 

protegido." Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores 

e as pessoas que se faziam presentes. "Quero primeiramente parabenizar a terceira idade pelo belo 

evento que fez no sábado, dada a questão da pandemia todos nós temos nos reinventar e acho que a 

terceira idade foi bem feliz para tentar buscar recursos para se manter aqui nessa situação... a situação 

está sendo bem difícil para todos mas deixo aqui meus parabéns. Parabenizar aqui o executivo, o 

município, pela poclan que chegou hoje, acho que como foi falado, já falei na sessão passada ou 
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retrasada, essa vai ser um divisor de águas na questão de estradas, questão de açudes, tudo mais, acho 

que com esse equipamento o municípios só tem a ganhar, deixo aqui meus parabéns e peço que faça 

um bom trabalho para todos os baronenses, tanto nas estradas quanto na questão de trabalhar nas 

propriedades, acho que em breve creio que vai vir um projeto aí questão de trabalhar nas propriedades 

e vai, se Deus quiser, fazer um bom trabalho. Na semana passada também fiz uma visita, fui a Porto 

Alegre, fiz uma visita ao meu Deputado, hoje está como Deputado, o Marcus Vinicius, entre outras 

coisas falamos sobre a questão dos professores que está acontecendo aí desses avanços e ele me sugeriu 

a questão do Tribunal de Contas, procurar o Tribunal de Contas para nos informarmos e ele ligou para 

o conselheiro Marco Peixoto e coincidentemente o Marco Peixoto estava nos prédios da Assembleia, o 

gabinete do Marcus é no 12º e o conselheiro estava no 11º visitando o Deputado Ernani Polo, 

comentamos por cima a situação e ficou que vai ser agendado uma reunião no tribunal de contas para 

ver essa situação, já conversei com o prefeito, convidei o prefeito para participar, também não sei como 

é que vai funcionar a questão de pessoas, quantas pessoas podem estar participando, mas assim que eu 

souber eu vou passar para a casa, se mais pessoas poder participar, deixar aberto para quem, todos os 

vereadores que quiserem participar. Fazer um comentário também a questão das estradas, veio 

bastante chuva, graças a Deus fazia tempo que a gente não via tanta chuva o nosso município vinha 

sofrendo com seca há anos só que estragou bastante estradas, peço aí uma atenção que o secretário 

possa primeiramente reparar os bueiros que foram... bueiros e pontes que foram danificados, só hoje 

fiquei sabendo de duas pessoas que me procuraram, vou estar passando para o secretário durante a 

semana, pedido para atenção nessa questão. Com relação às respostas aqui que veio para essa casa só 

fazer uma... pedir uma reiteração para a Dalvana na questão dos avanços ali, da mudança de classe 

desculpa, foi informado que foram feitas tantas... foram concedidas tantas mudanças mas não foi 

informada quantas foram protocoladas, então gostaria de solicitar a reiteração. Também na semana 

passada acho que a gente teve dois momentos importantes para nós enquanto câmara de vereadores, 

quanto legislativo no município, primeiramente ali comentar, fizemos reunião na semana passada para 

tratar sobre uma emenda parlamentar do deputado Cherini, participou o Prefeito e acho que quase 

todos vereadores estavam presentes e acho que o momento é muito importante, foi uma troca de ideia 

eu acho que esse que é a função do Legislativo e Executivo, trabalhar buscando sempre o melhor para 

o município e essa questão dessa emenda do deputado Cherini, temos que reconhecer que a maior 

emenda da história de nosso município, até hoje nenhum Deputado disponibilizou uma verba tão grande 

numa vez no município, tem uns deputados que já disponibilizaram mais recursos mas nunca no valor 

tão avultante, acho que... deixo aqui meus parabéns para o vereador Marcirio, para o PL do nosso 

município que conquistou essa verba e a questão primeiro seria uma poclan para tá correndo atrás, a 

gente sabe dessa questão dessa pandemia, alta dos preços foi muito significativa em todos os setores, 

tudo que é coisa tu vai comprar a gente se apavora com o preço, o dólar também esteve alto agora tá 

baixando mas se não der para comprar a poclan com certeza será bem investido, seja no que for, se der 

para comprar a poclan melhor, mas se não der que seja bem investido. Também na semana passada ali 

teve uma reunião onde o prefeito... tivemos até um erro de comunicação ali do prefeito... a gente não 

conseguiu combinar da melhor forma possível mas nós participamos onde Prefeito Elomar recebeu o 

prefeito de Sertão, ali o Irio e acho que quase todos os vereadores de Sertão, não sei se o Tuta faltou 

acho, se faltou foi um vereador e depois tivemos uma janta ali, conversamos bastante sobre a questão 

de asfalto, esses dias o governador anunciou ali um recurso para projeto do nosso acesso asfáltico, a 

gente como eu falei na sessão posterior ao anúncio do governador e eu fiquei feliz que o governador 

anunciou isso aí porque não adiantava o governador chegar e dizer, eu vou eu vou asfaltar o Barão, 

fazer o acesso asfáltico do Barão, fazer como tantos governadores já fizeram, recordo que a Ieda fez 

isso, chegou perto de campanha tinha um monte de Taquara na estrada ali, alguns vão relembrar desse 

fato aí, botou taquara, veio os caras, trabalharam 2, 3 dias ali e abandonaram a obra logo depois da 

eleição; uma licitação que a gente... a Laureni foi vice, já acompanhou isso, o Rodrigo era Vereador 

comigo aqui na época, a gente foi várias vezes no Daer, na secretaria de transporte e sempre falavam, 
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a questão é o problema é a licitação da Mariana que a empresa não abre mão de fazer e o projeto é 

antigo tudo mais, me lembro que participamos de uma manifestação lá, o Ziukoski estava lá com os 

papel mostrando que a licitação [ininteligível], tem essa possibilidade do asfalto via Sertão Santana já 

tá... tem sido bem ventilada há bastante tempo aí e tem essa possibilidade do asfalto seguir por Mariana 

Pimentel como a gente já tem uma RS né, bastante gente me procurou nos últimos dias aí nessa questão, 

uns favoráveis a um lado, outros favoráveis a outro, acho que cabe o debate, cabe nós mantermos uma 

troca permanente de ideias ali com o pessoal da secretaria da infraestrutura, do transporte pois 

Mariana o projeto já está pronto né, o projeto já tá... o traçado já tá pronto, já é uma RS, já tem um 

licenciamento ambiental, creio eu que esteja válido ainda, talvez a gente caiba um debate junto à 

comunidade, junto a todos que... comerciante que é uma classe que está sendo bem participativa, vamos 

dizer assim, se colocando nessa situação, talvez seria melhor nós seguir batalhando por Mariana 

Pimentel, eu acho que... como eu disse, se for pelo Cerro da Data, que for por qualquer estrada que 

venha o asfalto, que venha porque nosso município precisa se desenvolver, precisa atrair empresas e 

tudo mais, mas temos que pensar racionalmente, pensar qual a forma que vai mais trazer benefícios 

para o nosso município então não podemos, eu acho que a gente não pode escantear a ideia de Mariana, 

de continuar lutando por Mariana, talvez temos que ter esse pensamento via Sertão Santana, mas temos 

que ter os pés no chão e pensar o futuro do nosso município, hoje a gente tá pensando, semeando o 

futuro da nossa cidade." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram 

convidados a fazer uso da palavra. Usou a tribuna o VEREADOR ALVICIO, saudou a Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero aqui agradecer a 

administração em primeiro lugar pela licitação com sucesso do trator que eu muito lutei por essa 

emenda parlamentar e graças a Deus sexta-feira foi concluído com sucesso, está licitado, temos só 

esperando agora o pagamento e o trator vai estar chegando aí em seguida em Barão do Triunfo, tenho 

agradecer ao Deputado Marcio Biolchi por este apoio onde hoje me fiz presente, eu e o prefeito Elomar 

e o Rodrigo Lima ali da Associação da Costa da Serrinha, tivemos fazendo uma visita ao Deputado 

Marcio Biolchi em Porto Alegre hoje à tarde, aonde fui muito bem recebido, tomamos um cafezinho ali 

com ele, trocamos umas ideias e aonde consegui, encaminhei um pedido, um ofício, ele assinou e se 

comprometeu comigo de mais uma emenda para Barão do Triunfo então o que eu digo, nós os 

vereadores temos aqui para lutar pelo nosso município e buscar melhoria e que jeito nós vamos 

melhorar o nosso município? Buscando recurso com esses deputado federal que olham para o nosso 

município com os olhos bons, um deputado que eu dei uma mãozinha na eleição passada, fez 127 votos 

aqui em Barão do Triunfo, já me mandou essa aí emenda de 200.000 qual foi licitado o trator e agora 

tô com uma emenda garantida com ele para calçamento de rua aqui na saída do Barão até aonde der 

a emenda que não tá bem definido o preço dessa emenda, pode subir mais, pode descer um pouquinho 

mas é em torno de R$ 300 mil que vai ser aqui na saída do Barão rumo ao Arroio Grande aqui em 

frente à Casa do Mel ali até ali se der para fazer, até o CTG, até onde der e se de repente não der para 

concluir até onde for necessário o deputado se comprometeu comigo que no ano que vem no próximo 

orçamento ele me manda mais uma emenda para concluir até onde for necessário fazer ali podemos 

ficar tranquilo que tá garantido a emenda para nós fazer esse calçamento ali até onde for necessário 

ali, como já foi pedido também para o Ministério lá onde que nós tivemos lá em Porto Alegre para 

cedência de 1km aqui para o município aqui, está como RS e aí tem que ser cedido para o Município 

para poder o prefeito mexer e fazer os calçamento, então só tenho agradecer ao Deputado que tem 

olhado para nós com bons olhos. Quero agradecer também aqui que no momento que eu fiz esse pedido, 

o ofício na época, o Itaguaré que hoje não está mais conosco, já faleceu, mas foi um grande parceiro 

que sempre me deu um apoio muito bom nisso aí, um grande parceiro, foi uma grande perca, 

infelizmente não está mais conosco mas com certeza está num bom lugar que era uma pessoa muito boa 

e quero agradecer aqui que o Ismael na época que me indicou esses Deputado e junto está o Deputado 

Gilberto Capone também que tá junto nesse pedido dessas emendas que teve nos visitando na época 

aqui em Barão também, então só tenho a agradecer o apoio desses deputados que cada um de nós temos 
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nossos deputados para trabalhar e para buscar recursos para Barão do Triunfo então o que eu digo 

para todo mundo e sempre tô aqui dizendo o que eu puder buscar de recurso para nosso município 

estarei buscando durante meus quatro anos de vereador quero mostrar minha capacidade e o meu 

compromisso com o povo baronense e quero deixar meus agradecimentos ao prefeito de ter ido comigo 

ali hoje, fomos com recurso próprio, não fomos por diária nem com... fomos com recurso próprio 

porque a gente está aqui para trabalhar para o nosso município, pensar no nosso povo, pensar de uma 

forma positiva e também não posso deixar de agradecer a administração, eu não esperava que essa 

poclan ia chegar só depois do dia 15 aqui em Barão do Triunfo, hoje já estava aí, então temos de 

parabéns, a administração tá de parabéns onde nós todos vereadores estavam ali presentes, da 

oposição e situação que unido seremos mais forte, o nosso município só tem a ganhar." Usou a tribuna 

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

presentes. "Também não posso deixar de parabenizar a administração pela conquista da máquina que 

chegou hoje mais uma vez não... tem agradecimentos aí a população acho que vai ficar bem servida 

com essa máquina e vamos trabalhar para futuramente vê se conseguimos comprar outra. Queria fazer 

um comentário também a respeito da reunião ali que o vereador Mateus está agendando lá no tribunal 

de contas, se puder deixar uma vaga para mim, agradeço para mim ir junto, se meu apoio ajudar lá 

tem todo apoio meu questão dos professores aí também, se eles puderem reaver esse valor aí estou junto 

na questão aí, se precisar de um apoio de Deputado também aí falo com o meu Deputado então se puder 

deixar uma vaga para mim agradeço lá colega. Quero parabenizar o Sicredi também aí, eu tive hoje 

ali visitando eles e fazendo a doação também pela campanha que eles estão fazendo, dia de cooperar, 

é uma campanha de alimentos ali, doem alimentos e ajude a famílias carentes do nosso município, 

atitudes simples movem o mundo, então quero deixar os parabéns aí pelo Sicredi aí e informar o pessoal 

que puder ir lá doar, fazer uma doação lá, as cestas básicas eles já têm pedido no mercado ali, quem 

quiser comprar só chega ali e pede, tem de dois valores, uma cesta de R$ 25 e outra de R$ 50 e eles 

vão estar todos os dias essa semana das 17 horas às 19 horas na frente dos mercados, quem quiser 

doar 1 kg, 2 kg de alimento também não tem problema nenhum então peço para o pessoal ajudar essa 

campanha do Sicredi. Quero fazer um comentário também sobre a questão do acesso asfáltico ao nosso 

município onde eu também recebi várias ligações aí e várias pessoas uns apoiando asfalto pelo lado, 

outros apoiando asfalto por outro e tão... eu acho que isso aí teria que ser uma questão bem pensada 

antes de ir lá no Daer e pedir o projeto porque depois que nós pedir esse projeto lá esse projeto vai ser 

feito por um dos dois lados ou via Sertão ou via Mariana, então depois não tem como mudar, então eu 

acho que de repente a gente teria que se unir, ouvir mais a população ver... a gente não sabe a questão 

às vezes a gente acha que de repente por Mariana Pimentel é mais complicado por causa das pontes 

que pode ser que custe mais mas a gente tem que ouvir um técnico também, então acho que a gente 

deveria ir mais profundamente nessa questão, de repente quando vê não precisa nem mexer nas pontes, 

quando vê de repente é feita a sinalização e as pontes não são mexidas, a questão de Mariana Pimentel 

já tem um projeto, de repente quando vê só se faz uma readequação neste projeto então eu acho que 

isso aí é uma questão que seria bem mais discutida antes de tomar uma decisão, convidar a população, 

quem quiser opinar ou fazer uma audiência pública com a população aqui na câmara ou fazer uma 

enquete no site da câmara para votação então eu acho que isso aí é uma questão bem a ser estudada 

antes de ser tomada uma posição então deixa o meu pedido aí de repente se eu puder convocar uma 

audiência pública com a população, vou fazer isso aí para nós fazer uma votação, quem quiser vir 

opinar e eu acho que de repente sendo por Mariana ou por Sertão o que for decidido eu acho que tem 

que, todos vereadores, a administração abraçar e todo mundo trabalhar junto." A PRESIDENTE 

LAURENI usou a palavra. "Também gostaria de me manifestar quanto às vacinas do covid, esse tema 

está bem delicado em nosso município, estive hoje falando com a Sonia, a vacinadora,  que era entre 

43 anos acima onde apareceu 56 pessoas, então nosso povo às vezes né tá se deixando levar né porque 

às vezes falta de conhecimento e às vezes falta de chegar até o Posto de Saúde então vamos, vamos 

pensar pessoal, vamos pensar que a gente tá imunizando e tá imunizando o nosso pessoal, nossa família, 
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o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, é muito sério, é muito sério essa doença, estive escutando o 

relato de um médico onde já dizia não são todas as pessoas iguais mas essa doença mata gente, essa 

doença ela transforma a pessoa, temos dois pacientes nossos aqui que estão ainda entubados, quantos 

dias, fazem uns 20 dias, falei com um familiar essa semana, até o senhor esse é o Japonês nosso ex-

colega aqui da casa, a neta dele me disse que já duas vezes tentaram tirar a sedação dele e não 

conseguem, que ele se agita muito e ele não consegue ter a respiração suficiente e tem que sedar de 

novo, então vamos procurar vir até o Posto Saúde, é de graça, é uma imunização que muitas vezes as 

pessoas transformam a cabeça de alguém mas se a vacina não fosse tão importante olha nossas 

crianças, olha sarampo, olha a meningite, olha tantas doenças, a criança a mãezinha é obrigada a 

trazer o filho né e nós adultos temos que ter a plena consciência de que essa vacina se ela não for 

aplicada em todo mundo não vai ser imunizado o pessoal, não vai ter o direito de tirar essa máscara, 

o direito de visitar uma pessoa, o direito de ter uma atividade em uma igreja, uma capela, uma 

sociedade em si então vamos procurar o Posto de Saúde, vamos aplicar a vacina, vamos receber a 

vacina, é 43 anos acima e nosso público está muito devagar então o pessoal que tá lá longe que está 

com vontade de vir e não pode vir, chame alguém, chame o vizinho, chame o compadre, chame quem 

sabe até a assistência social se tiver pessoas com necessidade de vir até o Posto Saúde. Também 

gostaria de dizer que chegou a nossa máquina tão sonhada poclan né, é do nosso povo, o povo merece 

por que são recursos próprios do município então vamos dizer que estamos todos de parabéns, não é o 

prefeito que tá de parabéns, não é secretário, é nós todos, a necessidade que nós tínhamos dessa 

máquina é grande demais então agora temos a nossa máquina e temos que botar um operador que cuide 

dela com carinho né, trabalhe bastante com ela mas que também tenha cuidado devido até com o óleo 

que for colocado nesta máquina, nós estamos de parabéns, é um dia muito feliz para nós baronenses. 

Quero aqui agradecer na pessoa do seu Henrique Gimenes, a terceira idade que se mobilizou e fez uma 

feijoada conforme foi falado na semana passada, agradeço a todos que participaram, essa casa sempre 

parceira e tem uma pessoa que em especial queria deixar meu agradecimento que seria a Raquel, ela... 

a Raquel Romeira, ela trabalha, ela faz no clube tem mais experiência grande e ela foi a pessoa que ela 

se dispôs nos dois dias de estar junto porque ela tem o cuidado e a experiência dando suporte para 

quem fizesse a feijoada mas ela esteve junto conosco, então um grande abraço, continua sendo essa 

pessoa que tu é Raquel, isso a gente precisa como precisamos uns dos outros." Em seguida, passou-se 

à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes 

proposições e Projetos de Lei:  INDICAÇÃO Nº 078/2021 DOS VEREADORES FABIO, 

RODRIGO E MARCOS que seja estudada a possibilidade de realizar a construção ou instalação de 

uma creche no município. INDICAÇÃO Nº 079/2021 DOS VEREADORES FABIO, RODRIGO E 

MARCOS que seja estudada a possibilidade de instalar câmeras de segurança nas principais saídas do 

município, bem como se possível em alguns lugares no centro da cidade. INDICAÇÃO Nº 080/2021 

DA VEREADORA LAURENI que seja cedido um espaço na praça uma vez na semana para as 

feirantes, para que as mesmas possam expor e vender seus artesanatos e produtos coloniais. PEDIDO 

DE PROVIDÊNCIA Nº 081/2021 DO VEREADOR ALVICIO que seja providenciado patrolamento 

e encascalhamento nos lugares necessários da estrada na região dos Pachecos, na entrada em frente ao 

armazém do Darla, indo até a saída do Gramal, passando pela cruzada que passa no Fera.  PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 082/2021 DOS VEREADORES LAURENI E RODRIGO que seja 

providenciado colocação de canos ou construção de galerias perto da ponte próxima ao bar do gordo na 

localidade da Varzinha, para escoação da água do arroio que interdita a estrada nos dias de chuvas fortes, 

bem como que seja realizado aterro para elevação da estrada neste local. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 083/2021 DOS VEREADORES MARCIRIO E LEANDRO que seja enviado 

uma retroescavadeira para arrumar a estrada na propriedade do Senhor Nagiazeno da Bona Nova, na 

localidade da Invernada dos Abreu, para que o mesmo consiga realizar a colheita de milho, pois a 

referida estrada encontra-se intransitável. PROJETO DE LEI Nº 033/21 Altera a tabela I, inciso IV, 

alínea “D” da Lei municipal n° 284/00 que dispõe sobre código tributário municipal de Barão do Triunfo 
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/ RS e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 034/21 Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

contratar emergencialmente um (a) Farmacêutico (a) para atender excepcional interesse público pelo 

prazo que especifica e dá outras providências. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE 

BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou a Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Que nem o Mateus ali, o colega Mateus 

estava comentando ali sobre a emenda do deputado Giovani Cherini, eu não comentei sobre essa 

emenda porque a gente não cadastrou ainda, já tá aberto para cadastrar, já conversei com o prefeito, 

conversei com os colegas vereadores, fiquei muito contente que os colegas estão tudo de acordo da 

gente investir essa verba da melhor forma que vá abranger bem para atender a comunidade, então não 

comentei sobre isso aí, vou esperar a gente cadastrar para depois eu comentar e eu vou comentar 

também sobre uma outra emenda que eu consegui com deputado Marlon Santos mas essa eu não tenho 

a documentação em mão mas ele me prometeu que é para saúde mas é R$ 50 mil, assim que eu tiver a 

documentação eu vou comentar na Tribuna." Usou a palavra o VEREADOR MARCOS, Líder do 

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

parabenizar pela chegada da máquina como todos parabenizaram mas eu queria entender os parabéns 

aos nossos trabalhadores do nosso município que é quem paga o imposto e essa máquina como foi 

comprado por recurso próprio ela é do Imposto gerado no nosso município, com agricultura, com 

comércio, com transporte, todo tipo de trabalhador que paga a seu imposto em dia parabéns a todos 

então. Também queria presidente, vi que estava... só para... não quis botar um pedido para casa, vi que 

estava sendo feita a estrada do Mato da Justa e a uns dias atrás se falou que precisava dar uma 

reforçada no bueiro em frente ao Jeberson Lombardi ali, deixar dito aqui para o secretário de repente 

se ele escuta o áudio então de repente amanhã dou um toque a mais nele e também recebi uma ligação 

agora há pouco que foi pedido para colocar aqui pelo pessoal da Caixa Econômica Federal que está 

entrando forte no plano safra também, financiamento agrícola que todos agricultores conhecem e 

sabem que é Banco do Brasil, Banrisul, Sicredi e nesse plano safra a Caixa Econômica Federal está 

com uma verba grande e está querendo incentivar cada vez mais a safra dos municípios incluindo Barão 

do Triunfo, claro que a Caixa Econômica mais perto aqui é Sertão Santana mas temos em São Jerônimo, 

temos várias outras localidades que podemos usar. Quanto à questão do asfalto presidente, é uma 

polêmica que a gente tá enfrentando aí, polêmica boa né porque a gente tem mais que uma opção, mas 

eu acho que mesmo sabendo da questão, o medo de repente o comércio de Barão diminuir com isso, eu 

acho que isso a gente não pode levar em questão agora e como dito a gente tá pensando no progresso 

e o progresso enquanto nós não tivermos um acesso aqui na nossa cidade a gente vai tá cada vez mais 

longe do progresso, sabemos que hoje com esse acesso por Sertão Santana muitas vezes as pessoas vão 

para ali já mesmo gastando no Barão, sabemos que o transporte fumageiro é todo feito por lá e se a 

estrada... se tiver um asfalto em Mariana por lá, dificilmente vão passar por aqui, um pedaço de 

Mariana para frente não vão ir de chão até Mariana, então é uma coisa que tem que ser bem pensada, 

eu acho que essa ideia por Sertão... quero agradecer também o prefeito e os vereadores que tiveram 

aqui e eu acho que essa ideia por Sertão é baseada sim na menor dificuldade da obra, essas 2 pontes 

que temos aqui são complicadas e sem contar que o trecho é mais curto então essa pauta vai ser bem 

conversado ainda como dito pelo vereador Mateus, temos o valor para fazer o projeto e vamos 

conversar sobre isso." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou a Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também gostaria de agradecer, na 

semana passada a gente recebeu a visita dos assessores da deputada Silvana Covatti e do Covatinho, 

estiveram visitando o município, eles são coordenador, um é coordenador Regional da Secretaria da 

Agricultura que hoje o secretário da Agricultura é a Silvana Covatti, vieram fazer alguns comentários 

sobre as questões aí no município, projeto da secretaria e tudo mais, parece que tá por se concretizar 

a função aquela do poço artesiano lá na região do Passo Grande, com certeza a gente tem vindo esses 

períodos de seca aí e oferecer isso para a população é de grande importância. Na semana passada 

também uma pessoa me comentou e eu não, até pensei em fazer pedido de indicação hoje e não fiz mas 
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é uma coisa simples, deixar aqui verbalmente, peço que o Executivo providencie é a questão do 

monumento da praça aqui na frente da câmara para... muitas vezes a gente não presta muita atenção, 

não dá muita bola mas quando a gente vê uma pessoa de fora, semana passada uma pessoa veio aqui 

falar comigo e comentou e achou bonito aquilo ali e até perguntou qual era a finalidade e tudo mais, o 

significado, e só comentou que as bandeiras estão bem desbotadas, estão bem desbotadas ali, estão 

rasgadas, quando ver peço aí que troquem aquelas bandeiras e façam uma poda na frente também, 

antigamente tinha uma iluminação, aconteceu um incidente de carro ali, não tem mais os refletores mas 

peço que coloquem; também como a presidente gosta, plante umas flores no canteiro né presidente, 

essa parte até escalo a presidente para essa parte, mas é uma coisa simples que deixaria mais bonita 

nossa cidade. Com relação ao comércio como foi falado antes, sou morador do centro, já fui muitos 

anos comerciante, hoje não tô na área mas tô sempre na volta, acho que até hoje comentando com os 

colegas ia fazer uma indicação e semana que vem acho que vou fazer esta indicação, que o Executivo 

busque formas de tentar qualificar ainda mais nosso comércio, esses dias estávamos falando que nosso 

comércio aqui do Barão até está bem diversificado, tem vários restaurantes, várias madeireiras, várias 

lojas, não temos lojas regionais, grandes redes que vieram para o município mas temos as lojas locais 

aqui que são bem diversificadas, temos lojas que estão fazendo grandes investimentos aqui no nosso 

município, mas eu acho que o município poderia fazer uma campanha, quando vê, de valorização do 

comércio local, pois nosso comércio emprega muita gente e gera muito imposto e isso é muito 

importante mas com certeza sempre tem... é possível melhorar ainda mais e o poder público ajudando 

com certeza o êxito seria muito maior." Usou a palavra o VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder do 

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

quero dar os parabéns ao prefeito pela conquista dessa escavadeira hidráulica, é uma ótima máquina 

para fazer um grande trabalho, se Deus nosso senhor quiser, quem tá ganhando é a comunidade porque 

todos agricultores precisam e também quero agradecer ao Sicredi que está colaborando sobre a cesta 

básica, eu fui um que ajudei, foi eu e o vereador Fabio como os outros já ajudaram também e peço a 

todos que puder ajudar que ajude, nosso município tem muitas famílias carentes, então deixo esse 

pedido aí e quem puder ajudar que ajude, uma cesta básica não sai pesado para ninguém, eu ajudei e 

os outros vão ajudar também tenho certeza disso aí. Hoje não tenho pedido nessa casa mas os colegas 

tem aí, tomara Deus que seja atendido, que vão ser eu tenho certeza disso aí." Usou a palavra o 

VEREADOR LEANDRO Líder do PSB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Queria também aqui deixar os parabéns para o prefeito aí por esta conquista 

dessa conquista dessa máquina aí e por todo o pessoal que tá envolvido também na prefeitura que acho 

que a união faz a força e quem tem a ganhar é a população e também queria dizer aqui sobre que a 

gente até conversou com o prefeito que a máquina tá aí né, então agora a gente tem que torcer que faça 

bastante serviço para o povo que o povo estava esperando essa máquina aí, é a primeira que chegou 

aí, uma hidráulica aí no Barão e eu acho que tem funcionários bastante competente da prefeitura mas 

eu acho que a minha ideia é de repente teria que deixar um funcionário que ficasse totalmente 

responsável por  essa máquina porque ela é uma máquina que foi conversado, foi R$ 710 mil por 

emenda da prefeitura, o recurso próprio, então acho que é um valor muito alto então, acho que teria 

que botar aí uma pessoa responsável por ela, senão um pega aqui, outro pega ali, um faz um servicinho 

ali e depois não tem nenhum responsável e aí a gente conversando com o prefeito um dia, eu e o 

Marcirio, o Lagarto e o Mateus lá, ele falou que tá pensando em botar alguém aí que se responsabilize 

então a gente quer dizer que a gente é oposição mas a gente tá aqui para ajudar então nessa hora não 

tem oposição e sim todo mundo trabalhar junto para o nosso Barão prosperar aí que a política 

certamente vai ser lá para frente mas agora a gente tem que ter união para cada vez coisa melhor para 

o nosso município, para a população ficar faceira então também já teve críticas aí sobre a marca da 

máquina, eu acho que sendo nova não importa muito a marca, acho que tem que ter o cuidado, então é 

isso aí, estão de parabéns todo mundo principalmente para o prefeito aí e a gente teve na reunião aqui 

também conversando, o Marcirio também veio uma emenda de R$ 420.000 se conseguisse botar essa 
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contrapartida para vir outra seria melhor mas na conversa de repente será estudado uma caçamba, 

então deixar aí tá meus parabéns para o Marcirio, para o Deputado dele que está botando bastante 

emenda no nosso município, para os outros colegas também que estão botando bastante emenda aí e 

também estou aguardando aí a Casa do Mel também, então é isso daí, então a gente tem que batalhar 

junto para o município crescer." Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LAURENI, saudou 

novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Espero que nossa transmissão pelas 

redes sociais tenha sido agradável hoje porque às vezes a gente sabe que a internet tá séria, não 

consegue a transmissão perfeita, a gente agradece o nosso pessoal que está assistindo uma maneira de 

saber os trabalhos desta casa mas tá sendo feito a manutenção pela empresa que ganhou a licitação, 

espero que a gente tenha melhorias, se não chegou bem até suas casas, mas vamos torcer que na 

próxima, nas próximas tudo vai melhorar. Também agradecer a Deus pela bela chuva, temos tanto que 

esperar que a nossas águas aumentem, nós temos um problema seríssimo em nosso município de falta 

de água e a gente teme pela nossa safra que a água diminua sempre né e essa chuva foi ótima, estragou 

estradas tudo bem, estragou bueiros a gente sabe né porque foi torrencial no sábado, mas temos que 

ter essas chuvarada para que as nossas vertentes reajam. Muito falado aqui em emendas parlamentares 

e eu digo aos senhores vereadores, venha de quem vier como falou agora o Vereador Leandro, cada 

um com seu partido, eleições mais adiante, hoje todo mundo aqui desta casa pensa no município, pensa 

no povo que é o nossos... nós somos representantes deles, confiaram em nós e cada emenda que for 

destinada para nós vamos atrás, não vacilaremos né Vereador Marcirio, uma emenda de R$ 420.000 

essa foi de tirar o chapéu, então que seja bem-vinda, que seja bem aplicada, se não der uma máquina 

grande que dê numa caçamba pelo tanto de necessidade, você e o prefeito decidem, já teve a nossa 

reunião aqui junto com todos os vereadores que você pediu para conversação, acho que foi muito bom, 

acho que a gente tem que ter esse entrosamento, ninguém é mais que ninguém, mas todo mundo quer o 

bem do município." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a 

todos para a próxima Sessão Ordinária, dia cinco de julho de 2021. 

 

 

Sala de Sessões, 28 de junho de 2021. 
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