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

Legislativa, realizou-se a vigésima 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 19/21, previamente recebida 

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

correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. 171/21 encaminhado respostas às 

proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. 172/21 encaminhado respostas às proposições 

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

À PREFEITURA: Of. n° 023/21 encaminhando proposições aprovadas em 28 de junho de 2021; Of. 

Leg. n° 032/21 informando aprovação do Projeto de Lei n° 033/2021; Of. Leg. N° 033/21 informando 

aprovação do projeto de lei n° 034/2021. EXPEDIDAS A TERCEIROS: Não houve. No período do 

GRANDE EXPEDIENTE, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da 

palavra. Usou a tribuna o VEREADOR ALVICIO, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e 

as pessoas que se faziam presentes. "Quero aqui agradecer aí a nossa administração pelo trabalho que 

está sendo desenvolvido aqui na região dos Pizzios aí, que mexeram ali sexta-feira até deu problema 

mas agora hoje estavam resolvendo o problema botando cascalho nos lugares necessário e estão indo 

em rumo aos Morrinhos para terminar e fazer todos os Morrinhos, hoje eu tive conversando com o 

secretário de obra, me deu bastante atenção ali, pedi para ele ali, uns lugar ali que tá complicado e ele 

me disse que essa semana vão trabalhar ali para melhorar a situação do povo dos Morrinhos, tem umas 

partes que está bastante crítica que nem botei até um pedidinho nessa casa que ali perto do Generoso 

tem o Luizinho ali, tem o João Loco que nem a turma chamam por apelido ali tem o Ademir, tem uma 

poças de água bastante complicado ali e aí eu pedi para ele que dê uma atenção ali e bote umas cargas 

de cascalho que não adianta entrar com a patrola, tem que botar material ali porque a situação mexer 

com a patrola deixa pior do que tá e aí o secretário me informou que essa semana se der tudo certo até 

o fim da semana ele vai realizar o trabalho ali, eu fiquei muito agradecido com a atenção do secretário, 

dessa maneira creio que vai desenvolver um excelente trabalho em nosso município, que nem eu digo a 

gente é a vereador de todo município de Barão do Triunfo, temos aqui lutando por toda nossa 

comunidade, temos sempre sendo um fiscal de município e buscando o que há de melhor para nossa 

população; também botei um pedido ali que aqui na... perto do Arroio dos cachorro, perto do Gildo 

tem uma sanga ali que até deu uma polêmica na época da campanha, botei um pedido ali hoje também 

para que seja construída uma pontezinha ali que é uma coisa de bastante necessidade; também fui 

informado pelo secretário que está sendo feita uma licitação de prancha, vai ser comprado bastante 

prancha nessa licitação, da maneira que ele me explicou ali com certeza nós vamos conseguir eliminar 

esses problemas que nós temos em falta de prancha em nosso município, que vai ser uma compra 

bastante grande e vai dar para reformar as pontes que tá sendo necessário reformar e fazer umas que 

falta a fazer, fiquei muito contente com as palavras que ele me falou, fiquei bem incentivado, só tenho 

agradecer pela atenção do secretário, quando a gente tem que gavar a gente tem que gavar, quando a 

gente tem que cobrar a gente tem que cobrar é para isso que nós temos aqui e tá beleza, é uma coisa 

que precisa ali e em seguida vai sair para o povo, ele só tenho a agradecer a administração pela atenção 

que tem dado para mim e para outros colegas aí também que está sendo desenvolvido um bom papel 

nessa área aí e por enquanto vai ser essa minhas palavras." Usou a tribuna o VEREADOR 
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LEANDRO, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 

"hoje eu fiz uns dois pedidos na casa com os colegas aí, o Mateus e o Jaire e o Marcirio aí, queria falar 

um pouco aqui, eu que botei um projeto aí para de dois em dois meses aí conversar com prefeito ali e 

o secretário de obra para tentar de dois em dois meses tentar a divisa ali de Barão com São Jerônimo 

ali e nós também que convidar os colegas para nós fazer uma reunião lá com o prefeito de Ratos e 

vereadores para ver se eles conseguem também de dois em dois meses, porque a gente vê aí uns 

brigando para ter o asfalto aí por Mariana e outros brigando por Sertão então isso aí é coisa que vai 

ter reuniões também e eu acho que vai ser pelo lugar certo então só que aí entraram em contato comigo 

eu achei importante botar esse daí na casa porque os caminhoneiro aí estão fazendo uma volta grande 

e também tem ali Hospital de São Jerônimo ali e muita gente faz aquele trajeto de São Jerônimo ali, 

então eu acho que a gente tinha que dar esse apoio aí, tô convidando uns colegas aqui para a gente se 

unir aí e marcar uma reunião lá com o prefeito e a gente poder com a prefeitura aí manter essa estrada 

boa aí. Também queria aqui pedir também que até o colega Alvício botou aqui para patrolar lá nos 

Pacheco, até entraram o povo lá, em contato comigo também para mim dar mais uma reforçada, então 

eu tô forçando aqui dando os parabéns pelo pedido que eu disse fez aí que é muito importante, Pacheco 

e Gramal também, o pessoal tá reclamando que estão passando na estrada geral e não estão entrando 

para lá, até mandaram umas fotos para mim e aí hoje eu tô pedindo na casa esse reforço aí e aí se 

puder vou falar com o prefeito ali, o secretário de obra também. Eu também botei outro projeto aqui 

na casa sobre a volta dos jogos no ginásio, eu acho que também seria importante porque o pessoal já 

tão jogando ali no clube, eu acho que quanto mais lugar tiver mais se espalha o povo e muita gente, 

uns gostam de jogar no Society, uns gostam de jogar na quadra então seria importante, tô pedindo aí 

hoje esse pedido na casa aí para o prefeito olhar e abrir as portas do ginásio para retornar as atividades 

do esporte aí que seria muito importante e também queria aqui falar sobre a primeira dose covid-19, 

35 anos aí, vai ser dia seis de sete, amanhã da 1:30 às 2:30, trazer o cartão do SUS e CPF, achei bonito 

também que eles botaram ali, ajuda com roupas ali ou cobertores ali, então seria muito importante se 

alguém pudesse trazer uma roupa e cobertor alguma coisa que não usa para alguém aí seria de 

utilidade." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso 

da palavra. Usou a tribuna o VEREADOR MARCIRIO, saudou a Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Como o colega Leandro estava falando aí a gente 

colocou esse pedido para o Prefeito dar uma... ter essa possibilidade aí de fazer essa manutenção dessa 

estrada do Faxinal ali, que a gente chama do Faxinal a cada dois meses porque é uma estrada que 

passa muito caminhão pesado ela com pouco tempo ela já fica toda cheia de buraco, bacião então... e 

tem muitos colegas vereadores que também que... tem um colega vereador que trabalha com caminhão 

e trafega nesta estrada também ele sabe da dificuldade que é passar naquela estrada do Faxinal, sempre 

foi um problema muito grande aquela estrada ali para os caminhoneiros, então a gente não é 

caminhoneiro mas a gente enxerga o lado de todos. Também esse outro pedido a gente colocou aí para 

abrir o ginásio para o esporte, por causa que o pessoal pede que tão querendo voltar praticar os seus 

esportes então eu acho que tomando as medidas devidas a gente deveria retornar os esportes, então a 

gente pede para o prefeito que abra as portas do ginásio ali e o pessoal poder jogar seu futebolzinho. 

Também eu tenho um pedido de providência lá da Invernada, tem uma estrada ali que os colegas 

vereadores pediram a abertura ainda este ano, no início do ano e ela foi reaberta com a 

retroescavadeira mas não foi patrolada e não tá tendo acesso ainda por causa que só com 

retroescavadeira foi só feita a abertura, tá muito ruim ainda, tem que patrolar e a patrola passou por 

lá e não patrolou aquele pedaço lá, eu estou pedindo o pedido aí e também que faça manutenção de um 

bueiro que tem antes da associação da Invernada que tá caído, tem dois cano quebrados, então que 

passa a manutenção que tá largando a água no meio da estrada lá. Também quero falar um pouquinho 

sobre a estrada de Morrinhos ali que a gente tem falado muito sobre esta estrada ali que tá complicada 

a situação, ela foi feita até ali o Jorge que nem a gente já comentou aqui em outra sessão e não foi feito 

o resto da estrada e dali para lá tá muito complicado; também aquela estrada que entra ali no Nelson 
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que sai no Chiquinho lá no Olmiro, tá intransitável, não dá mais para passar, tá muito complicado a 

situação ali, então não coloquei pedido aqui por causa que já foi colocado uns dois ou três pedidos ali 

de providência, foi aprovado então a gente fica só reforçando para ver se fazem a manutenção daquela 

estrada. Também tem aquele pedido que o colega Alvício pediu ali, lá do Luiz, eu já tenho aquele pedido 

feito que nessa casa, aprovado, faz uns três meses atrás que não foi feito ainda mas agradeço muito o 

colega Alvício por reforçar e se preocupar com aquele pessoal lá de Morrinhos ali também que estão 

com dificuldade muito grande, aquilo ali vira um açude quando chove, a realidade é essa mesma 

Alvício, o troço ali é complicado então agradeço dele se preocupar também e reforçar o meu pedido." 

A PRESIDENTE LAURENI usou a palavra. "Eu estive na prefeitura agora à tarde falando com 

prefeito em exercício, o Nercio Ambos, nosso prefeito Elomar tirou uns dias de férias e agora o vice-

prefeito está assumindo a prefeitura e aí até coloquei para ele da previsão de aula, o que que teria para 

nos dizer porque a gente foi hoje mesmo na rua e aí fui procurada por várias pessoas o que que nós 

temos de previsão das aulas, o retorno das aulas, o que que o prefeito me falou, a previsão para início 

das aulas dia 2 de agosto, sabemos que municípios vizinhos foram notificados já, a promotoria, pelo 

promotor das cidades que pertencem, mas  nós não houve nada de questionamento ainda porque foi 

sempre enviado como está, como estaria sendo o processo de retorno mas aguardamos que dê tudo 

certo, a previsão, a previsão será para o dia 2 de agosto, nada certo ainda mas é o que tá mais ou 

menos se se encaminhando como disse o vice-prefeito junto com secretário da Educação. Também 

perguntei a ele, também foi também perguntado sobre o processo de fraldas, o estado fornece entregue 

na Secretaria da Saúde, também estamos em falta mas também tá em andamento esse processo, eu acho 

que é uma grande necessidade porque a gente vê que a pessoa acamada ou a pessoa que usa fralda 

além de comprar um remédio, uma fralda e um alimento mais especial às vezes, o salário não chega 

nem para o começo, a gente sabe quanto é difícil, então pedi ao vice-prefeito que se inteire também 

porque sempre né, o Prefeito tá sempre colocando isso em prioridade mas agora tá ele assumindo é a 

vez dele se posicionar e também já deixo aqui antecipado que a semana que vem é a última sessão antes 

do recesso, segunda que vem, aí o nosso retorno será dia 2 de agosto, só para os vereadores já estarem 

cientes, segunda-feira nós temos sessão e depois só em agosto." Em seguida, passou-se à ORDEM DO 

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

de Resolução  e Projetos de Lei:  INDICAÇÃO N° 081/21 DOS VEREADORES LEANDRO, JAIRE 

VARLEI, MARCIRIO E MATEUS que seja realizado manutenção de dois em dois meses da estrada 

que sai do centro do município indo até a divisa com o município de Arroio dos Ratos INDICAÇÃO 

N° 082/21 DOS VEREADORES LEANDRO, JAIRE VARLEI, MARCIRIO E MATEUS que 

reabram o ginásio de esportes para que sejam retomados os jogos e demais atividades esportivas. 

INDICAÇÃO N° 083/21 DOS VEREADORES FABIO, RODRIGO E MARCOS que utilizem o 

valor que o município irá receber de passivo tributário da CEEE de R$ 468.434,22 para finalizar a obra 

do prédio da secretaria da agricultura e para construção do muro ao lado do posto de saúde. 

INDICAÇÃO N° 084/21 DOS VEREADORES RODRIGO, FABIO, MARCOS E ALVICIO que 

seja estudada a possibilidade de juntamente com o jurídico estudarem viabilidade e elaboração de 

projeto para escriturar todos os terrenos que hoje ainda não são regularizados dentro do centro do 

município, para que os proprietários possam ter direito a escritura de seus terrenos, facilitando até 

mesmo a venda dos mesmos, bem como desse modo a Prefeitura poderá fazer a cobrança de impostos 

sobre os terrenos. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 084/21 DO VEREADOR ALVICIO que seja 

providenciado a construção de uma ponte na localidade do Cerro dos Abreu, na costa do arroio do 

rolante, perto da residência do Senhor Gildo, na estrada que entra na primeira entrada depois do Leozé 

e sai no Vilson sem orelha. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 085/21 DO VEREADOR ALVICIO 

que seja providenciado cascalhamento da estrada na localidade de Morrinhos, passando pelo residência 

do Senhor Generoso indo até a propriedade do Luizinho, neste trajeto há umas poças grandes de água 

que está dificultando a passagem de veículos. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 086/21 DO 

VEREADOR MARCIRIO que seja providenciado patrolamento da estrada que foi reaberta esse ano, 
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que entra no sitio da lagoa, passando pelo Roni, saindo no Getulino, indo até a estrada da Invernada, 

com manutenção de um bueiro que está caído antes de chegar na Associação da Invernada. PEDIDO 

DE PROVIDÊNCIA N° 087/21 DA VEREADORA LAURENI que seja providenciado reforma geral 

dos banheiros da praça com pintura e identificação de masculino e feminino nas entradas dos banheiros. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 006/21 – Prorrogação da vigência da Resolução n° 09/2020, que 

estabelece novos procedimentos preventivos ao contágio pelo Novo Coronavirus (COVID 19), no 

âmbito da Câmara Municipal de Barão do Triunfo/RS e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 

035/21 Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente dois (duas) Escriturários 

(as) 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 LEANDRO 

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

"Queria aqui reforçar o pedido de novo e dar um boa noite pessoal do Facebook aí e também queria 

agradecer o pessoal que mandam as mensagens às vezes por telefone aí pelo whats, pelo Facebook e 

dizendo que é assim, o pessoal querem cobrar tem que achar alguém, algum vereador ou tudo junto 

para fazer a cobrança, muita gente critica, critica, fala pelas costas mas não tenta achar solução então 

queria dizer que eu tô aí para ajudar quem quiser me procurar, se tiver que ir até ao prefeito, tiver que 

ir até o posto de saúde, eu tô aí para fazer meu serviço esses 4 anos, para fiscalizar, então é assim a 

gente tem que cobrar, tem que cobrar pela frente não pelas costas. Também queria reforçar de novo 

aqui sobre essa primeira dose do covid-19, 35 anos aí, da 1:30 às 2:30, amanhã, trazer o cartão do 

SUS e o CPF e que nem eu comentei antes muito importante aí alguém tiver uma roupa, um casaco, 

uma calça, um moletom, um cobertor, um travesseiro que alguém de repente tá precisando, muito boa 

isso daí que estão fazendo e também queria agradecer o pessoal da Saúde aí que tão fazendo um belo 

trabalho aí desde 2019, do covid aí, que tão de parabéns mesmo pelo belo trabalho que estão fazendo 

e também agradecer aí principalmente a Deus que nem disse que temos bem com toda esse ano de 

tristeza e aí isso daí, estão de parabéns aí, continue assim que tá bem adiantado porque a gente vê 

muita notícia ruim aí na televisão mas graças a Deus aqui no nosso município temos bem, não 100% 

que nem diz o outro, sempre tem um problema ou outro mas não dá pra se queixar também então dá os 

parabéns aí e também queria dar os parabéns aí para o secretário, para o prefeito aí que hoje eu vi a 

máquina no centro aí, fico faceiro porque antes do pessoal já pedi a gente já vê com a máquina 

trabalhando aí e ali também que nem o comentário ali na linha dos Pizzos ali, foram sexta-feira e 

choveu, depois voltaram, não tive ali ainda mas... então a gente fica faceiro porque tem que fazer o 

serviço longe, a gente sabe, mas quando não tem muito tempo faz aqui perto para quando as máquinas 

tiver mais para o interior ficar lá para não ficar tendo desperdício de óleo, então é isso daí, quero dizer 

que eu tô para ajudar e vamos tentar o máximo possível para o nosso desenvolvimento do nosso 

município aí crescer." Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou a Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quando vinha vindo hoje para cá eu 

passei ali naquela vila ali onde que mora o Marcelo, o Marcelo rapazinho que trabalha no lixo e vi a 

situação ali daquela estradinha dele, tá muito complicada, dele não, de todo aquele pessoal que mora 

ali mas aí eu já tinha feito meus pedidos, não pude fazer, então deixo aqui o pedido, que é um pedacinho 

pequeno ali de estrada ali, que é estrada de chão, se puderem fazer lá porque tá bem complicado até 

para subir lá tive que... pensei que dava para entrar a linha em primeira e não deu, patinou, tive que 

embalar, é muito complicadinho aquilo ali. Também quero deixar aqui um pedido para o pessoal que 

nos assisti pelo Facebook para que venha se vacinar da vacina do covid porque é muito importante, eu 

vi vários comentários que o pessoal não tão vindo muitos se vacinar, uns é porque tem medo de alguma 

reação mas não tem problema nenhum, me vacinei, é bem tranquilo e que pessoal venha, compareça 

porque é muito importante que depois esse vírus vai se terminando, vai se apoucando e as coisas volta 

tudo ao normal." Usou a palavra o VEREADOR MARCOS, Líder do MDB, saudou a Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero usar rapidamente esse espaço 

presidente, hoje só para deixar meus pêsames à família Lanzarini pelo falecimento do Luiz Antônio... 
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confirmar o nome presidente para não me equivocar, falecimento de José Antônio Lanzarini que foi no 

sábado, deixar os pêsames aqui para família e quero também um ofício de pesares, faço questão que 

todos os vereadores assinem juntos." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou 

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

comentários, hoje me comentaram que na semana vai ter a famigerada licitação da iluminação pública, 

eu peço aí prioridade que o executivo dê a essa situação pois é vergonhoso até, a gente tá no sétimo 

mês e a gente não tá arrumando as lâmpadas né e também peço uma prioridade à iluminação aqui da 

praça por causa que a gente agora quando sair daqui na rua fica até... é difícil a situação, tá toda no 

escuro, até a vereadora fez um pedido da questão dos banheiros, eu parabenizo a vereadora pelo pedido 

nunca tinha reparado a questão da identificação mas às vezes é sempre bom a gente ter a troca de 

ideias para isso. Semana passada comentei com os colegas aqui sobre uma reunião no Tribunal de 

Contas, infelizmente como está com esta função da pandemia eu acho que não vão poder formar 

comitiva daqui da casa para participar, parece que vai alguém do executivo ou alguém do jurídico de 

lá e daí parece que eles não estão recebendo muita gente lá no Tribunal de Contas, semana passada... 

ontem até, uma situação também meio chata que eu acho que a gente tem que tentar fazer... todos nós 

através de nossas forças políticas, nossos contatos, fazer um esforço a questão da nossa escola estadual, 

ontem estava num aniversário da minha cunhada, só que são da família, mas tinha uma pessoa que não 

sabia que eu era Vereador aqui na cidade ainda comentou, a escola do Barão disse que caiu, para 

vocês ver como é que tá o comentário da nossa escola estadual na região, não chegou a esse ponto mas 

estamos bem próximo desse caso se não for tomada alguma providência por isso eu peço aí que todos 

nós através de nossos contatos, a gente tente dar uma reforçada, como disse há pouco tempo... esses 

dias, foi uma licitação que deu problema, a empresa que ganhou falsificou documentos, não sei... vão 

ter que começar quase tudo do zero, isso se não for feita com uma grande pressão política isso não vai 

sair do papel. Também a questão da educação, a vereadora falou antes, da volta às aulas, o município 

vizinho, Cerro Grande do Sul volta amanhã e está exigindo uma grande pressão por parte do jurídico 

para voltar às aulas então deixo aqui minha preocupação em especial a preocupação com questão ao 

transporte escolar para não deixar atrasar. Só para finalizar, reforçar essa questão da vacinação, 

reforçar essa questão da doação de agasalho, acho que isso é muito importante nesse frio às vezes a 

gente tem uma coisa sobrando que tá fazendo falta para alguém e só para finalizar Presidente, como 

foi falado aqui, o vereador Marcirio falou a questão do ir fazer a vacina, eu não é o meu setor mas a 

gente... eu sei o trabalho que as gurias estão passando por que a pessoa vai lá e faz a primeira e não 

faz a segunda, depois tem estar correndo atrás, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer é 

valorizar o trabalho das gurias ali da vacina indo fazer a segunda dose." Usou a palavra o 

VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder do PDT, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Olha eu aqui, o Mateus já falou da iluminação da praça, eu já tô 

falando de novo, já pedi também, os outros vereadores já pediram, está horrível isso aqui mas Deus 

quiser agora semana que vem deve botar em dia isso aí. Também essa estrada dos Morrinhos já tinha 

pedido, o vereador Alvício pediu agora de novo mas tomara Deus que faça, estava um atolador ruim 

sábado, eu passei ali, sexta eu liguei para o prefeito, falei com ele e ele achou que eles tinham ido 

arrumar e não foram, mas eu não sei se foi a prefeitura que foi sábado ou domingo, deve não ter sido, 

deve ter sido a empresa aí mas pelo menos está dando para passar aí eu falei com o secretário ele disse 

que essa semana ia fazer, tomara Deus que faça, e a respeito dessa estrada do Faxinal eu sou parceiro 

para ir lá falar com o prefeito Azeredo e os outros colegas vereadores também porque isso aí é bom 

para nós todos aqui, é Santa Cruz que vão por ali, é da Saúde São Jerônimo, Saúde Santa Cruz, 

caminhoneiro também, economiza muito no trajeto e a respeito do covid graças a Deus que aqui no 

Barão tá melhorando né, só tem dois casos ativos, um deve ser o Japonês já tá desentubado, se Deus 

quiser em seguida está aqui com nós, outro ele era daqui mas mora em São Jerônimo agora, é o César, 

irmão do vereador  Ferruja, ex-vereador Ferruja, mas tá melhor também, já está desentubado, se Deus 

quiser tá de volta, hoje falei com os guris dele ali, eles foram lá para o hospital para ver ele, o Japonês 
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e já iam ver o Cesar também, os dois." Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LAURENI, 

saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Espero que as redes sociais 

estejam transmitindo melhor hoje, nossa internet ao menos os técnicos nos garantiram que a melhoria 

foi boa, esperamos que nosso povo tenha assistido da melhor forma, que é um meio de assistir nossas 

sessões. Também não deixaria de falar da vacinação, temos dois casos ativos, como falou o Vereador 

Varlei agora, a gente sabendo que diminuiu os casos, são só dois, hoje falei com o neto do Japonês, 

também disse que o vô tá melhor, só não consegue nem falar ainda, imagine o estado da pessoa né, 

então eu acho que são coisas que a gente tem que acreditar e temos que continuar nos cuidando e 

cobrando, cobrando as pessoas, agora amanhã é dia 6, 35 anos, é no posto dos fundos ali da vacinação, 

enquanto tiver dose né gente então não vamos deixar passar o tempo porque não é muita vacina que 

ainda tem mas vamos tentar nos imunizando para que a nossa vida volte ao normal. Também agora os 

colegas falaram aqui da Praça, da iluminação, na sessão passada, no último dia estava dando um curto 

aqui no poste da Praça aonde o vereador Rodrigo e o Fábio, Vereador Fabio desligaram a corrente de 

energia que vai para lâmpadas e agora amanhã estaremos em contato com o vice-prefeito para que 

chame um técnico aí e detenha né o que estiver dando curto para que volte a iluminação, não foi 

problema das lâmpadas, foi esquecimento mesmo do vereador que desligaram a rede e esqueceram de 

falar de novo. Também o Cras está chamando né gente que pessoas venham, quem recebe o BPC né, 

são pessoas com benefícios quanto algum problema de saúde, que venha na secretaria do CRAS refazer 

o seu cadastro, já foi colocado no Face, muitas pessoas são conhecidas, até o Marcirio tem uma pessoa 

lá, uma pessoinha lá bem pertinho, que recebe BPC, acho que é irmão do Adriano Pneus ali, tem um 

menino ali né e tem mais várias pessoas agora não tenho aqui como pegar sabe, o nome das pessoas, 

mas sei que estão chamando para que venham refazer; aqui tem o nome das pessoas, famílias e pessoas 

abaixo relacionadas contemplados com o benefício de prestação continuada, BPC, devem atualizar os 

dados urgentemente para que não deixem de receber os auxílios, agendamento pelo telefone, aí tem 

aqui, Alexandre Boa Nova de Oliveira que é seu vizinho né Marcirio, tem Delmira Antônia de Jesus 

Lopes que é lá dos Pachecos, Eduardo Conceição da Silva, João Batista da Silva do Prado, Marinês 

Correia do Cerro dos Abreus, Nilton Azambuja de Lima que é lá no Cerro dos Cabritos, Roberto de 

Almeida Nunes, Rosane Souza dos Santos, Valdir Abreu de Souza que é ali do Cerro dos Abreus, então 

estas pessoas tem que virem urgentemente no CRAS, não é virem, é agendarem, porque não adianta vir 

todo mundo no mesmo dia que não vai conseguir fazer o cadastro, então vamos providenciar para que 

não percam o benefício, que essas pessoinhas eles merecem, umas pessoas indefesas que não fazem mal 

a ninguém, mas que merecem também ter um lugarzinho na sociedade." Nada mais havendo a tratar 

determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia doze 

de julho de 2021. 

 

 

Sala de Sessões, 05 de julho de 2021. 
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