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Aos doze 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 primeira 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 20/21, previamente 

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

correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. 179/21 encaminhado respostas às 

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

EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 024/21 encaminhando proposições aprovadas em 05 de julho 

de 2021; Of. Leg. n° 034/21 informando aprovação do Projeto de Lei n° 035/2021. 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. "Essa semana eu estive 

passando aqui na estrada da Produção aonde a gente tanto pedia ali que desse continuidade naquele 

serviço ali da manutenção da estrada e fiquei muito contente que vi que foi realizado o trabalho ali, tá 

muito bom o trabalho, ficou muito bonito então a gente quando a gente sai às vezes na rua algumas 

pessoas dizem que a gente tá procurando coisas para criticar, mas não, quando a gente procura o que 

tá ruim para gente cobrar e o que tá bom a gente vai elogiar e peço que vá lá no Luiz, na entrada do 

Luiz aonde a gente fez o pedido de um cascalhamento que não foi cascalhado, se puder ir lá cascalhar 

porque senão lá vai continuar aquela poça de água lá. Também nessa semana passada eu recebi uma 

ligação do Adriano Boa Nova lá dos pneus aonde que ele me falou que teve a vigilância sanitária teve 

lá na residência dele, lá na borracharia dele e ele não estava, que... cobrando por causa dos pneus que 

estão a avulso lá no tempo e é verdade mesmo e ele entende a cobrança e eu também entendo, a 

vigilância sanitária tem que trabalhar mesmo, tem que cobrar mas ele colocou para mim um problema 

que aconteceu ali, ele... a Associação da Invernada dos Abreus estava fazendo a terraplanagem para 

ele para fazer dois galpão, ele até já tinha comprado cem telhas, tá comprada as telhas, tinha e tá 

comprada para fazer dois galpão para guardar os pneus mas buscaram a máquina lá e não retornou 

ainda, ele estava aguardando o retorno dessa máquina para continuar os trabalhos ,até fiz um pedido 

de providência aí para que seja mandado uma máquina lá fazer a terraplanagem para ele poder fazer 

os galpões para guardar os pneus que os pneus dele, pelo que ele me falou, é pneu 90% é pneu 

reaproveitável, não é lixo, ele até falou que ofereceram o caminhão do lixo para recolher os pneus lá 

mas ele... aqueles pneu ainda vai aproveitar, então tenho esse pedido hoje nessa casa que mande uma 

máquina lá para fazer a terraplanagem para ele. Também tem outro pedido de providência ali do Cerro 

dos Abreus ali na residência do Gregório, na entrada da residência dele perto do Paulo, o bueiro que 

dá acesso até a residência dele está caído, caiu com a chuva grande que veio e ainda não foi consertado, 

então deixo o pedido também. Também fiz uma indicação aí junto com... assinei junto com o Vereador 

Lagarto, para se tiver uma possibilidade de conseguir um caminhão-pipa ou caminhão dos Bombeiros 

que nem ele falou para que esteja no nosso município para dar atendimento ao pessoal que precisa 

porque às vezes acontece um pequeno foco de incêndio e o município não tem um caminhão para ir lá 

com o jato para apagar um incêndio, então eu acho muito importante, assinei ali junto com o vereador 

e eu deixo esse pedido também para o executivo." Usou a tribuna o VEREADOR MARCOS, saudou 

a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Presidente eu quero 
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hoje só fazer uma pequena explanação sobre um problema, uma situação que aconteceu, na verdade 

não foi uma situação, é um assunto que surgiu na cidade aí há umas duas semanas atrás quando se 

falava sobre a questão do asfalto chegando a Barão do Triunfo e houve pessoas que comentaram na 

cidade, nos comércios e usando, eu digo aqui em Tribuna, usando de má fé dizendo que tinha A, B ou 

C tentando mudar o roteiro do asfalto para se favorecer, para passar na frente da sua casa que queria 

valorizar seus terrenos e isso é uma mentira muito deslavada por pessoas que há muito tempo se 

envolvem com a administração pública e já podia ter feito muita coisa no sentido e não fizeram nada, 

hoje fora ficam querendo fazer fofoca e conversinha fiada pelo interior em vez de vir para conversar 

com a gente para ver o que que é verdade e o que é mentira, isso me deixa muito triste, então  eu sempre 

disse aqui nessa casa e é o meu costume, meu costume é o diálogo, eu não brigo com ninguém, meu 

costume é conversar, tentar resolver tudo na conversa, se falo bonito eu falo feio é problema meu mas 

eu falo sempre e dialogo e corro atrás das soluções de problemas, talvez as coisas não se resolvam na 

distância que a gente quer, na velocidade que a gente queira por causa de uns assuntos não são fáceis 

de resolver na administração pública e as pessoas que hoje estão entrando em administração pública, 

tanto Executivo quanto no Legislativo tem que entender que as coisas não são como na vida particular, 

se eu quiser comprar uma coisa eu vou lá no mercado e compro e pago como eu quiser, a administração 

pública tem todos os trâmites, inclusive emendas e resoluções de problemas, isso que eu queria deixar 

dito e só para abrilhantar um pouquinho isso presidente, que essas pessoas dizendo que eu tô querendo 

puxar o asfalto para minha, pra frente da minha casa, que é uma mentira porque eu não tenho tanta 

força assim em frente à secretaria de transporte nem o governo do estado, quando eu fui Vereador em 

2013, dia 20 de Abril de 2013 eu e o vice-prefeito Gilmar da época e mais vereadores que agora não 

lembro, não citei, não vou citar, fomos à Assembleia numa audiência pública pró asfalto, tinha lá 125 

municípios representados sem acesso asfáltico, na época vereadora Laureni, vereador Rodrigo, 

vereador Nércio entre tantos, estivermos lá, no livro de 2013 da câmara tem a foto e nós na Assembleia, 

dia 2 de setembro de 2013 eu estive com o vereador, com o vice-prefeito Gilmar numa audiência 

também aqui nessa Tribuna, deputado na época presidente da Comissão dos asfaltos Gilmar Sossella, 

enchemos a casa reivindicando asfalto por Mariana Pimentel, RS 711, dia 26 de fevereiro de 2014 

estive no Daer em uma reunião com o diretor tratando sobre o asfalto da 711 por Mariana, dia 29 de 

janeiro de 2015 tivemos em reunião com o governador José Ivo Sartori na época reivindicando o asfalto 

para Barão do Triunfo junto com todos os outros faltavam, sempre pedindo 711 por Mariana Pimentel, 

dia 14 de março 2015 estive agora sim com o prefeito, o vice-prefeito Gilmar na Famurs em Porto 

Alegre formando a comissão dos Municípios sem asfalto, Sertão Santana estava junto na foto do livro 

inclusive aparece o prefeito na época Sérgio Teifke de Sertão Santana, dia 7 de abril de 2015 mais um 

encontro com Pedro Westphalen na época secretário de transportes, dia 5 de Maio uma audiência 

pública na comissão de assuntos municipais em Porto Alegre, eu e o vereador Tiago fomos lá, 

representamos a câmara e falando sobre o asfalto que era o assunto da pauta, dia 8 de maio foi feito 

aqui no salão paroquial, não sei se lembram disso, alguém deve lembrar, o primeiro fórum político com 

apoio da Acverc, Cerro Grande teve, Barão, Mariana, todo mundo, tínhamos 10 deputados estaduais 

inclusive Edson Brum presidente da assembleia na época, dia 15 do sete outra reunião com Pedro 

Westphalen, eu... na foto tá não vou lembrar, o ex-prefeito Rui, o Gilmar, se não me engano o Tiago, 

pedindo melhoria na reforma da ponte de ferro porque a RS viria e já estaria ajudando na reforma da 

ponte de ferro, dia 19 do dez mais uma reunião com Pedro Westphalen para fechar o acordo, um 

documento que eu não lembro o nome agora, que seria uma parceria, o município daria os materiais e 

o estado faria a reforma, isso no meu mandato, só no meu mandato de vereador Presidente, foram 10 

reuniões, visitas, idas cá e idas lá, incansáveis, sempre pedindo 711 via Mariana Pimentel, dia 19 do 

10 de... dia 10 de janeiro de 2018 que já eu não era mais Vereador nessa casa, teve uma comitiva da 

câmara de vereadores em Porto Alegre conversando com o encarregado da secretária de transportes 

na época, cogitando a possibilidade de transferir o trajeto da RS de Barão por Sertão Santana, dia 31 

do sete de 2019 novamente uma reunião com a secretaria de transporte e vereadores dessa casa vendo 
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a possibilidade de fazer um projeto por Sertão Santana e pedindo que o estado mantivesse em condições 

de trafegabilidade a 711, então Presidente, eu no meu período de vereador foi dez viagens, dez visitas, 

dez reuniões, os vereadores de 2018 já fizeram duas e daí uma pessoa vem dizer na rua, nos comércios 

que eu tô tentando puxar a RS pela frente da minha casa, eu só quero dizer isso para as pessoas que 

estão ouvindo e para os vereadores que não eram da época saberem que é uma mentira e eu não fico 

aqui querendo brigar, eu fico mostrando o que aconteceu e se falei bonito problema é meu, espero que 

todos consigam falar bonito no decorrer dos tempos, se não consegue ainda é só fazer um curso de 

oratória, alguma coisa que todos vão falar bonito." Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou 

a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero iniciar aqui 

externando meus votos pesares à família da Iria Colovini que veio a falecer infelizmente na semana 

passada no posto saúde, é uma situação bem triste que aconteceu. Também quero aqui fazer um 

comentário como eu falei na semana passada a gente foi... fui numa reunião no Tribunal de Contas do 

Estado, reunião essa que foi solicitado pelo Marcus Vinicius, condições de Deputado, também 

participou o prefeito em exercício, o  Nércio, os dois jurídicos da prefeitura, o Joel e a Bárbara e 

também o professor Rafael Rosa como representante do magistério, fomos recebidos no Gabinete  do 

Conselheiro Marco Peixoto onde foi explanado ali a situação do município e dada a posição ali do 

Tribunal nos informando que não foi julgado ainda essa situação, que está em estudo pelo gabinete do 

Conselheiro Iradir se não me engano e após esse julgamento que o Tribunal vai dar sua posição se é 

para definir pelo corte ou não da mudança de classe e dos avanços, após isso e juntamente a isso o 

magistério também pode estar procurando seus direitos através da justiça comum lembrando que o 

Tribunal de Contas é uma corte administrativa, pode estar buscando as suas... reverter essa situação 

mas também ficou bem frisado que segundo o procurador do município não foi cortado, desculpe, não 

foi... desculpe me fugiu a palavra... cessado em definitivo esse pagamento, segundo o Dr Joel foi 

suspenso até decisão do tribunal de contas e mais para frente se for julgado como se o tribunal aceitar 

as alegações da defesa e tudo mais, pode ser que seja retomado esses pagamentos, se não se pode ir 

para a justiça ou até foi sugerido a questão de mudanças da lei que talvez existiria alguma brecha na 

lei, na legislação vigente para retomar esse pagamento, claro isso é um primeiro passo que está se 

dando, foi uma primeira visita ali ao Tribunal de Contas, tá sendo bem complicado no Tribunal, a gente 

entrou lá até estava vazio, só tinha, só tinha esse conselheiro deliberando e o presidente do Tribunal 

também não recebeu naquele dia, mas agradecer aí a presença do executivo ali que participou também 

e também o professor Rafael que representou ali os professores e vamos seguir correndo atrás para 

tentar retomar esse pagamento. Também hoje uma pessoa me abordou cobrando de novo ali a questão 

da escola JJ e creio eu que seja uma das situações mais delicadas que a gente tem hoje no nosso 

município e nessa ida que a gente foi semana passada a Porto Alegre também já questionei essa 

situação e segundo foi informado está sendo processado a empresa que tinha ganhado a licitação e 

acabou por fraudar os documentos, hoje pelo que se sabe a posição do estado nem é problema de 

dinheiro para reformar escola, o problema hoje é a burocracia do estado e também sim, a má fé dessa 

empresa que ganhou a licitação e fraudou documentos, às vezes o poder público seja na esfera 

Municipal ou Estadual ou Federal, quer fazer alguma obra, tem condições de fazer tal obra mas a 

burocracia trava, mesma coisa se, por exemplo, aqui a mesa diretora quisesse reformar a Câmara e 

fosse feita uma licitação e quando vê a empresa fraudar documentos, ia estar emperrando aquilo ali e 

isso acontece muito no estado mas vamos seguir sempre presente cobrando essa situação. Fazer um 

comentário aqui brevemente sobre as indicações que a gente colocou junto com alguns colegas, como 

colega o Marcirio falou a questão dos Bombeiros, até enquanto o colega falava lembrei que em Mariana 

eles tem um caminhão-pipa desses aí que tanto é usado para apagar foco de incêndio quanto é usado 

para transportar água para os produtores em momentos de estiagem, como a gente tem ocasionalmente 

vivido aqui no município. Também tô colocando aqui uma indicação com relação dos comércios, como 

colega Marcos falou antes, na semana passada houve um grande debate, retrasada desculpe, um grande 

debate na cidade questão do asfalto para cá, asfalto para lá, uma pessoa defendendo sua visão, outra 
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pessoa defendendo outra e foi comentado bastante a questão do comércio local então tô colocando uma 

indicação para o executivos formar uma política pública para tentar valorizar o nosso comércio e 

desenvolver o nosso comércio, recordo que há uns anos atrás existia uma campanha de a nota é minha, 

onde através de notas fiscais de consumo no município se fazia sorteio e tudo mais, incentivado o 

comércio local, outros municípios existe campanha publicitária incentivando o comércio local e como 

eu tenho dito nesta casa nosso comércios do município tem evoluído bem, tem aberto novas empresas, 

novas opções mas existe muitos casos pontuais assim que poderiam estar sendo mais desenvolvidos e 

atraindo mais o público baronense para dentro da sede, para investir, para gastar aqui, para consumir 

aqui dentro do município e quem sabe até de outros municípios, no interior também a gente vê alguns 

comércios aí progredindo, mantendo o público no próprio município né, talvez não seja no centro mas 

na sua localidade, trazendo mais opção para o morador de lá, isso com certeza traz emprego, traz 

renda, a gente tem tantas demandas no nosso município, é estrada, é agricultura, é saúde, educação, 

aqui ali e uma demanda muito grande que todo município tem nós estamos bem defasado é na questão 

do emprego, a gente vê na questão da agricultura cada dia mais difícil para o agricultor se manter, é 

insumos subindo, é diesel subindo, é produto mal valorizado, é a questão climática que não tem como 

controlar e o nosso município sempre foi muito agrícola mas temos que sim manter e fortalecer a matriz 

produtiva que é a agricultura mas diversificar mais ainda as fontes de renda do nosso município, acho 

que para isso o poder público pode e deve agir, sugiro também, na indicação sugiro inclusive a questão 

do fazer uma parceria com o Senac, eu recordo que uns anos atrás o Senac vinha no município, fazia 

visitas, nós na época tinha um comércio e nos ajudou muito, o Senac ajudou muito a gente enquanto 

comerciantes e deixo aqui a sugestão para o Executivo fazer, quando vê buscar uma parceria com o 

Senac e outras formas de renda. Até não ia comentar a questão do asfalto mas vou fazer um breve 

comentário, não fiz na semana passada, mas várias pessoas têm me abordado na rua e me questionado 

qual a minha posição, eu já estive em várias reuniões aí na Secretaria de Estado, na Assembleia, 

encontro um deputado já toco no assunto, tanto de um lado quanto do outro, tentando viabilizar por 

aqui, tentando viabilizar por lá mas a gente tem que sim que lutar bastante por isso, temos que medir 

bem as nossas... todas as opções que tem, mas com certeza também tem que escutar os técnicos do Daer, 

o pessoal de dentro do Daer, da secretaria de transporte que vai dar uma posição, não gosto muito de 

fazer comentário aqui em tribuna em conversa de rua, não sou afeito à essas conversas de tititi, vamos 

dizer assim, mas foi dito que talvez tal lado é contra isso, é contra aquilo, que o partido tal é contra o 

asfalto, eu digo assim, só digo a minha colocação como eu falei semana passada, se vier, se chegar o 

pessoal da secretaria de transporte e dizer é mais fácil pelo Cerro da Data, é mais fácil pelo Morrinhos, 

é mais fácil por Sertão, por Mariana, vai ter o apoio do vereador Mateus com certeza vai ter o meu 

apoio incondicional e com certeza a questão do asfalto é muito, é com certeza é prioridade do nosso 

município, a gente participou da reunião aquele dia com o prefeito de Sertão e ele falou todas os 

benefícios que tem trazido para o seu município essa questão do asfalto e com certeza é a maior 

prioridade do município e volto a reafirmar independente de onde for, tem o meu apoio, seja por aqui 

ou por ali, o que importa é nós ter o nosso acesso asfáltico tão sonhado."  Usou a tribuna o 

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

presentes. "Queria afirmar juntamente com o que o Marcos Garcia disse aqui, me lembro muito bem 

Marcos até da audiência que o senhor era presidente e fez em nossa cidade onde veio vários deputados, 

um que eu me lembro aqui rapidamente, Tiago Simon, Edson Brum na época era presidente da 

Assembleia, Ana Ortiz, teve outros Deputado não me lembro agora, esses três eu me lembro que a gente 

conversou particular ali depois da audiência, mas dizer que naquela época o senhor era de um lado, 

como se gosta aqui de dizer de muito de oposição e situação, eu acho que não existe isso, existe quem 

quer o bem do município e quem quer achar oposição e situação, a gente era de um lado, eu era um 

lado e o senhor era do outro aonde nós sempre caminhamos lado a lado, sempre tive contigo na maioria 

das reuniões, sei do que tu está falando, sei da tua indignação sobre esses comentários inclusive a gente 

teve no asfalto na BR 116 na administração passada, os vereadores dessa casa lá junto com Mariana, 
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com populares lá trancando a BR-116 inclusive a polícia rodoviária até auxiliou lá, não me lembro 

acho que era de meia em meia hora trancava o asfalto, uns 5 minutos ali o pessoal com faixas, então 

dizer que a gente sempre batalhou por esse asfalto por Mariana Pimentel e lá também lá na Assembleia 

teve lá uma audiência bem forte lá, estava cheio de municípios sem asfalto, me recordo até que o vice-

prefeito na época também estava junto, o Gilmar, onde a gente sempre caminhou junto batendo nessa 

questão e da mesma forma que o vereador Mateus falou eu também, eu quero que saia o asfalto não me 

interessa por onde seja, só que a gente tem que ser realista, tem que ver aonde é mais viável fazer, por 

onde os técnicos tem e tem condições de ser feito é aonde a gente tem que batalhar só que foi feito um 

trabalho muito forte em 2013, os quatro anos e depois veio meio regredindo, a gente não pode deixar 

cair, Sertão Santana teve êxito também naquela época não tinha asfalto e foi uma batalha também, 

também sempre tiveram junto e eles conseguiram asfalto, hoje da sede da cidade deles até a faixa BR 

116 já tem, então independente de Mariana ou Sertão Santana, a gente tem que batalhar pelo asfalto, 

eu só quero dizer, te apoiar aqui Marcos porque eu sei o tanto que às vezes a gente batalha por uma 

causa e as pessoas de repente que tiveram 12 anos dentro da prefeitura nunca tiveram uma reunião 

dessa que eu me lembre junto com nós e saia na rua agora que seria um Deus que resolveria o problema, 

então é um troço que fica meio inexplicável, mas sei o quanto que tu batalhou por esse asfalto como eu 

também venho batalhando, até depois que o costela assumiu a secretaria de transporte eu seguidamente 

tô ligando, incomodando e ele nunca deixou de me atender, mas sou parceiro por onde que saia o 

asfalto que tenha a viabilidade de fazer, não adianta acontecer que nem já aconteceu vários anos chega 

no ano de eleição aparece 10 deputados aqui que são pai do filho, 10 Deputado aparece aqui e aí não 

sai do papel fica só na trovinha fiada e não se resolve nada e aí fazem a campanha em cima de uma 

mentira, eu sinceramente espero muito mais ainda desse Governo do Estado, falta pouco tempo mas eu 

imagino que de repente possa um dia olhar para o nosso município melhor um pouco, não é só questão 

do asfalto nós temos com a questão da escola não sei quanto tempo, uma hora é que o dinheiro dá só 

para a elétrica, outra hora dá só para o telhado, outra hora não dá para nada, outra hora a empresa 

não sei o quê, frauda os documentos, se fraudou os documentos foi negligência de quem fez a licitação, 

como é que não conferiu os documentos na hora, aqui na prefeitura pelo menos as licitação é conferido 

na hora, se a pessoa não tá hábil, não participa, então espero que sim essas pessoas que comentam 

tanta besteira por causa de um lado, por causa que é o outro lado, façam alguma coisa pelo município 

porque tiveram oportunidade no passado e nunca fizeram. Também aqui quero agradecer o pessoal da 

vacinação ali da sala de vacina do covid, onde fui vacinado, agradecer a Sônia minha vizinha lá, muito 

bem atendido por ela como sempre e dizer à nossa população que se vacine pessoal, se vacinem, eles 

imploram que a população tem que se vacinar quanto antes a gente se vacinar mais cedo a gente vai se 

livrar desse bornal aqui e também tem a vacina da gripe que tá acontecendo, vamos levar essas pessoas, 

convencer quem não quer se vacinar a se vacinar, é muito importante e com todo mundo vacinado daqui 

a pouco começa a funcionar tudo normal, é comércio é tudo, é festa, então vamos ver se vencemos esse 

inimigo invisível. Também não tem como não falar aqui, não estava na cidade esse final de semana mas 

vi vários comentários sobre um fato ocorrido no Posto de Saúde aonde muitas vezes é muitas conversas, 

então tem que escutar os dois lados, estive hoje cedo já conversando com prefeito em exercício, eu sou 

um defensor de todos funcionários da Saúde mas se teve omissão, se aconteceu um óbito por 

negligência, se é que é isso é verdade, tem que se apurar e tem que se tomar um partido porque a gente 

tá falando de uma vida, então se aconteceu, não tô dizendo aqui que aconteceu, não estava aí mas eu 

sei que tem muitos comentários, vi que já tem pedido hoje aí também para saber então alguma coisa 

tem e com certeza sou favorável ao pedido que tem, espero sim que a administração como vem fazendo, 

tome as providências que tem que ser tomado, se teve negligência que faça o que tem que ser feito, que 

não vire um PAD daqui a pouquinho e vire em nada, que faça o que tem que ser feito que nós temos 

falando de uma vida, volto a dizer, respeito muitos os funcionários da Saúde, sei que temos alguns 

problemas dentro da Saúde, temos isso ninguém é cego e em tudo quanto é repartição sempre tem um 

funcionário que não é tão bom, mas se teve negligência ou do médico ou enfermeiro ou técnico ou seja 
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quem for, que seja levantado e tenho certeza que vai ser feito e tomado providências." Em 

COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. 

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

que se faziam presentes. "Primeiramente eu queria parabenizar o colega Marcos aí por a atitude que 

teve e deixar claro aqui para ele saber que quem te conhece sabe da luta que tu teve Marcos no outro 

mandato, do outro exercício que teve como vereador, na questão do acesso asfáltico, então quem te 

conhece sabe desse comentário que tá na rua aí que é só picuinha mesmo porque o pessoal que 

acompanha o teu trabalho aí sabe de todo o esforço que tu teve aí na questão de puxar o acesso asfáltico 

para o nosso município. Queria fazer um pedido oral aqui para nossa administração que pudesse 

providenciar melhor as respostas para nós, eu fiz um pedido de indicação na outra sessão com os 

colegas da bancada, o Rodrigo e o Marcos, pedido daquela verba da CEEE que está sendo 

disponibilizada para o Barão, no fim não fiquei sabendo se foi depositado ou não mas vou procurar 

saber disso também então qual fiz a indicação para reestruturar o prédio da secretaria da agricultura 

e o muro do lado do Posto de Saúde e a resposta veio como está sendo elaborado o projeto para essa 

indicação mas aí não sei se é para toda a indicação questão do prédio da Agricultura ou questão no 

muro, então peço aí para o Executivo aí que elabore um pouquinho mais as respostas para nós. 

Falando  na questão asfáltica também eu acho que nenhum nem outro aqui, acho que todos os 

vereadores o dia que for indicado será melhor o acesso por um lado do Barão ou por outro, eu acho 

que todo mundo vai ser parceiro em apoiar mas semana passada Mariana Pimentel teve uma reunião 

no DAER lá e eu estive contato com eles no outro dia para ver como é que tinha ficado a situação deles 

então eles já estão em andamento do projeto deles, já fizeram o cadastramento já, está em andamento 

e assunto com eles ali e eles falaram que na reunião tocaram no assunto do projeto de Barão do Triunfo 

também no qual o DAER, o técnico lá falou que é mais viável o acesso do Barão por Mariana Pimentel 

mas isso é eu que estou falando aqui coisa que eu ouvi deles também, então nós aí os colegas aí o 

Marcos, o Angulista, o Alvício e eu aí temos já marcando uma reunião no DAER para pedir já para a 

gente tomar uma providência porque esse projeto aí tem prazo para ser cadastrado também então a 

gente não pode perder essa oportunidade e a gente não sabe hoje como é que vai ser a disponibilidade 

de vagas lá no DAER mas se tiver disponibilidade somente do prefeito e do vice ou da administração e 

se for só um vereador indicado para representar a câmara eu da minha parte abro minha vaga para o 

Marcos para o Marcos ir lá novamente porque foi um vereador que batalhou sempre pelo asfalto então 

se tiver vaga somente para um vereador eu abro mão da minha vaga se estiver para o Marcos 

representar nosso município novamente. Não posso deixar de dar meus pêsames também aí para família 

da Iria aí que teve esse trágico acidente que teve no nosso município aí e como colega Angulista falou 

ali eu acho que tem que ser averiguado isso com calma, ver o que que foi ocorrido também e apurando 

os fatos aí para a administração tem que tomar suas atitudes cabíveis aí dentro dessa atitude que 

ocorreu aí." Usou a tribuna o VEREADOR JAIRE VARLEI, saudou a Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Hoje eu tenho um pedido a nessa casa, vocês todos 

acho que já estão sabendo aí, é a respeito de um caminhão do corpo de bombeiro, faz muita falta para 

nós aqui, que nem o colega Marcirio falou, tem foco na cidade graças a Deus que não tem nenhum 

incêndio em nossa cidade mas isso faz muita falta, estufa de fumo precisa perto vai, nós temos 

voluntários que estão saindo trabalhar em outra cidade, prestar serviço no final de semana, então se 

nós temos isso aí porque não tem para nós aqui, eu deixo esse pedido aí, essa indicação ao executivo a 

possibilidade de conseguir um caminhão nem que não seja novo, pode ser usado não tem problema, 

para quebrar um galho, começa pequeno e depois subindo eu deixo esse pedido para vocês aí e vamos 

ver se somos atendidos que se Deus quiser vai ser. Também quero parabenizar o secretário pelo bom 

serviço que tá prestando na estrada do Morrinhos ali, hoje eu conversei com ele e ele disse que estava 

feio aquilo lá, na realidade estava horrível, as entrada mesmo, a principal também estava mas eu vou 

ajeitar diz ele, hoje de manhã eu tive conversando com ele ali então eu disse pra  ele tô te falando a 

realidade, tá ficando bom, quando tá bom tu tem que parabenizar, tá fazendo bem feito, tá botando 
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bastante cascalho na estrada onde é preciso até os caminhoneiro tão vindo por aí com calcário, 

melhorou bastante e as entradas disse vou fazer também, vou deixar pronto que isso é muito importante 

para o nosso município aí, todo mundo precisa da estrada. Também a respeito do asfalto eu não sou 

nada contra, sou a favor do asfalto, pode ser por Mariana, pode ser por Sertão Santana, que seja por 

onde for mas que venha para Barão, isso aí eu sou a favor, vocês podem contar comigo, para nós na 

realidade melhor seria Mariana Pimentel mas se vim pelo Sertão tá bom também, isso aí eu concordo 

mas fazer o que, venha por onde vim, o vereador Marcos falou ali, eu não...não é do meu tempo das 

outras reuniões que eles foram em Porto Alegre lá no Daer, não é, mas temos junto aí vamos torcer que 

venha por onde vim Marcos, e se depender de mim, que precisar de mim pode contar comigo que eu 

estou junto aí." Usou a tribuna o VEREADOR LEANDRO, saudou a Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Hoje fiz uns pedidos na casa aí, queria falar sobre 

esses pedidos aí, um pedido é sobres um conserto de bueiro e botar uns canos novos, Rodrigo Fallavena 

ali na Linha Amália ali, fazer uma limpeza ali do bueiro que estão quebrados, entupidos e a água tá 

caindo toda ali na entrada, até ele comentou comigo e no tempo que a Luciana era vereadora já fez 

esse pedido na casa e já foi ali na prefeitura e pediu e até agora nada, então eu também queria fazer 

um pedido aqui verbalmente também que me procuraram, que o Wagner me procurou, genro do Breno 

lá da Santa Rosa de Lima também que ele tá pedindo apoio das máquinas lá na localidade deles lá e 

até tem uma entrada lá e até agora não foram ainda acho que já andaram indo lá fazendo serviço e não 

ficou muito bem feito e estão aguardando lá e me procuraram. Também outro pedido que eu fiz aqui na 

casa sobre quem está trabalhando em casa Home Office e para onde vai ir as duas vagas estão abertas 

para o processo seletivo então é isso daí, estão abrindo duas vagas e tem gente que tá trabalhando em 

casa, muitos boatos até que estão recebendo hora extra, até não acreditei mas para isso que eu fiz o 

pedido para nós ver o que que tá acontecendo e para onde vai essas vagas aí e também queria dar os 

pêsames aqui para a família aí do seu Vilson Colovini que perdeu sua esposa aí e a gente fica muito 

triste então hoje eu fiz esse pedido aí de informação no detalhamento do fato do falecimento da dona 

Iria aí, que é um fato muito ruim para nós aí achar o responsável e o porquê, aí o secretário da saúde 

ou o coordenador e agora o vice-prefeito que tá assumindo as férias do prefeito Elomar para eles ver 

aí o que que eles podem apurar e ver o que realmente aconteceu, até ligaram para mim e eu conversei 

com uma pessoa e ela comentou comigo que no momento que chegou no posto lá Dona Íria, o seu 

Vilson, atenderam ela ali e ela entrou lá para dentro, isso ela me falou para mim, essa pessoa, que não 

quer dizer o nome dela por enquanto, aí foram lá para dentro, ficou esperando e a dona Iria sofrendo 

muito de dor lá, não chegava ninguém, o Doutor e aí até essa pessoa falou para o seu esposo dela, seu 

Vilson, porque o senhor não vai lá na prefeitura procurar o prefeito ou o vice-prefeito que tá no lugar 

dele agora para vim tomar uma atitude porque a sua esposa tá muito mal e aí o Seu Vilson foi na 

prefeitura, chegou lá falou com o vice-prefeito e aí parece que mandou fazer ali um - esqueci o nome - 

um protocolo aí ele fez o protocolo então aí ele chegou até o posto de saúde e lá infelizmente a sua 

esposa estava... veio a falecer então é essa aí, que nem os colegas falaram aqui a gente não tá botando 

culpa em ninguém mas infelizmente procura a gente e nosso compromisso é esse, a gente tirar a saber 

e dar ajuda aí, então eu peço aí que o prefeito, o secretário, o coordenador, tomem uma atitude que 

infelizmente não é por pensar que é briguinha política aqui que tá aproveitando a ocasião mas é sim 

uma vida né que a gente perdeu na nossa cidade, então é isso daí, eu queria dizer que o prefeito, que o 

vice-prefeito que está no lugar do prefeito agora, tome atitude aí e o que tiver que ser tomada ele não... 

toma todo o esforço possível, não adianta porque tem funcionários bons, funcionários ruins mas eu 

acho que nesse momento tem que fazer o que é certo, é que nem eu digo, tem que fazer as coisas pelo 

certo, então quem tá certo continua certo, quem tá errado que pague, é assim que a gente tem que fazer 

na nossa cidade para as coisas dar certo, se nós ficar passando a mão por cima nunca nós vamos 

crescer no nosso município, então é isso daí, peço o apoio do vice-prefeito que tá no lugar do prefeito 

agora." A PRESIDENTE LAURENI usou a palavra. "Também gostaria de falar sobre a vacinação 

que hoje estava ocorrendo no posto de saúde e até falei com a Sonia vacinadora, até a Sônia hoje ela 
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disse que valeu o dia, está super feliz que de 109 vacinados que hoje fariam a segunda dose 

compareceram ao posto 103 pessoas então eu acho que para nós é vitória né gente enquanto isso vamos 

se imunizando, diz a Sônia que sem contar na primeira dose a quantia que não tem, não contou a 

quantia de pessoas, prepararam duas salas uma para cuidar documento, CPF, carteirinhas e as gurias 

estão cuidando com muito carinho esse trabalho de vacinação que é tudo que a gente tá precisando, 

como foi dito já nessa casa hoje, se não for assim não conseguiremos ter a nossa vida normal e digo as 

pessoas venham se vacinar, não percam o dia, quando houver a data da segunda dose venham ao Posto 

de Saúde a gente já tá vendo né, a gente vê, a gente escuta de tudo mas a gente tá vendo baixar os 

índices dessa doença, quantas internações já a menos, quantas pessoas idosas que não estão mais indo 

a óbito, então a vacina tá dando resultado então vamos cuidar com carinho, cuidar da nossa família, 

cuidar dos nossos amigos e cuidar principalmente da gente. Também queria agradecer a comitiva que 

foi ao Tribunal de Contas aonde hoje eu estive conversando com o procurador para ver o processo dos 

professores, dos avanços, eu acho que tá em bom caminho aonde procurador me passou, nos passou 

né, que por enquanto suspensos né como foi dito nesta casa pelo vereador Mateus né, suspensos mas 

que foi tomada a decisão certa pelo prefeito onde ele foi apontado mas que não foi... não existe corte 

de avanços espero que os professores tenham o direito como estão procurando e sempre digo que esta 

casa é totalmente a favor do certo, se for o direito deles que recebam o salário digno, salário que eles 

estão prestando serviço eu acho que nada impõe, basta apenas o prefeito ter o respaldo de pagá-los, 

então fica aqui essa dica. Também não deixaria de me manifestar sobre o asfalto como a gente ouve, a 

gente ouve muitas coisas, quem tá para lá quer do lado do Sertão, gostaria que fosse do lado do Sertão, 

quem tá para cá gostaria do lado de cá, eu só digo uma coisa desde 2013 de Mariana para cá foi 

licitado o trecho, já é BR, fomos lá na faixa onde o Deputado Sossella esteve conosco lá interditando a 

faixa, fazendo uma mutirão lá de pessoas, foram daqui eu também estava junto onde era fechado a faixa 

meia hora de cada lado e foi muito aplaudido pelas pessoas que passavam e quantos outros empenhos 

foi por esta casa, reuniões, audiência pública como o Marcos falou aqui, muito, muito boa aquela 

audiência pública, sacudiu o nosso município aonde essa nossa estrada já foi medida, já foi trocada 

cercas, até a cercas por Mariana, mas eu digo assim, eu serei a favor de qualquer lado desde que saia 

o asfalto, eu sinto muito porque quem sofre é o nosso pessoal, quem sofre o nosso doente, então eu acho 

assim que não é briga, não é puxar para lá e para cá, ninguém tá puxando nada nós queremos é asfalto 

para nossa cidade porque nosso município cresce com asfalto né, vamos ver o que é mais viável, que o 

mais acontecerá, o real, nós temos um projeto para ser elaborado, está sendo elaborado, que venha o 

quanto antes desde que venha e que ande o processo, é isso que nós estamos à espera, nosso município 

está à espera, nosso município sofre por não termos o asfalto e não cresce, qual empresa quer se 

estabelecer aqui se não tem um asfalto, então não é briga Isso é uma luta e todos nós devemos correr 

por isso, devemos ir atrás de deputados e governadores, não interessa, eles estão lá para nos apoiar e 

nos ajudar que aconteça isso em nosso município, espero que às redes sociais estejam transmitindo 

bem hoje, a gente tá sempre passando a todas as pessoas o nosso trabalho e dessa casa." Em seguida, 

passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as 

seguintes proposições e diária: INDICAÇÃO Nº 085/2021 DOS VEREADORES MATEUS E 

JAIRE VARLEI que seja estudado pelo Executivo a realização de uma estratégia de valorização e 

desenvolvimento do comércio local, visando incentivar as empresas já situadas no município, bem como 

a vinda de novas, gerando emprego e renda, sugere-se a formação de parceria com o SENAC. 

INDICAÇÃO Nº 086/2021 DO VEREADOR MATEUS que seja estudada a possiblidade de colocar 

uma cobertura em frente a secretaria de saúde, podendo ser inclusive em parceria com o proprietário do 

imóvel. INDICAÇÃO Nº 087/2021 DOS VEREADORES JAIRE VARLEI, MARCIRIO E 

MATEUS que seja estudado pelo Executivo municipal a viabilidade de convênio para ter atendimento 

a disposição no município de um veículo do Corpo de Bombeiros. INDICAÇÃO Nº 088/2021 DO 

VEREADOR FABIO que seja providenciado a colocação de placa na entrada do pouca sombra 

indicando para caminhões carregados seguirem em frente pela estrada que sai na Certaja. INDICAÇÃO 
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Nº 089/2021 DO VEREADOR FABIO que seja providenciado a construção de uma rotatória depois 

da ponte perto do posto Cruzeiro, na saída do centro da cidade. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

088/2021 DO VEREADOR MARCIRIO que seja providenciado manutenção de um bueiro na chegada 

da residência do Senhor Gregório, na localidade do Cerro dos Abreu, próximo a residência do Senhor 

Paulo. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 089/2021 DO VEREADOR MARCIRIO que seja enviado 

uma máquina na localidade da Invernada dos Abreu para arrumar o terreno do Senhor Adriano Boa 

Nova para a construção de dois galpões para armazenamento de estoque de pneus. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 090/2021 DO VEREADOR LEANDRO que seja providenciado conserto de 

bueiro com troca de canos na entrada da residência do Senhor Rodrigo Fallavena na Linha Dona Amalia. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 035/2021 DO VEREADOR LEANDRO que informe quais 

funcionários estão trabalhando em home office e para onde será as duas vagas abertas de escriturário do 

processo seletivo.  PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 036/2021 DO VEREADOR LEANDRO que 

informe detalhamento do fato do falecimento da Senhora Iria, esposa do Senhor Vilson Colovini, 

ocorrida no posto de saúde no dia 09 de julho de 2021. DIÁRIA DO VEREADOR LEANDRO ida ao 

Gabinete do Deputado Heitor Schuch dia 08 de julho de 2021. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES 

DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder do PDT, saudou a 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero também dar os 

parabéns aqui para o prefeito de Arroio dos Ratos que tá fazendo um belo trabalho na estrada ali, eu 

passei por ali nessa semana passada, tá boa a estrada, não dá para se queixar e o vereador Fabio pediu 

ali para o secretário, é o pedaço que falta fazer perto do Ica ali que está ruim mas o resto do Barão 

também tá boa ali, lomba está boa, é só perto do Ica ali, acho que foi o vereador Fabio que pediu, mas 

ele vai fazer a hora que der tenho certeza disso. Também quero dizer para vocês, hoje eu falei com o 

secretário Toninho, ele disse a semana que vem está descendo para a Zona dos Pacheco, tem um bueiro 

que tenho um pedido lá, não e de agora, já faz tempo mas ele ficou de fazer e tenho certeza vai fazer, 

ele me disse para mim, vai ter que botar os cano mais grosso porque é difícil diz ele, até tem que falar 

lá para saber certinho, mas ele disse que vai fazer a semana que vem, vai descer para lá e vai fazer isso 

aí, é o que nós todos estamos esperando, tá melhorando tá, é bom isso aí, quero agradecer a todos." 

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

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Queria dizer que dia 8 de sete foi o dia que eu e a 

presidente do nosso partido aí, PSB, a Luciana Teifke aí, fomos buscar recursos e melhorias para nossa 

cidade, então queria agradecer aí o companheirismo da Luciana aí, baita amiga aí e companheira de 

partido aí e dizer, também agradecer o pessoal da assessoria lá do deputado Heitor Schuch lá e ele 

mesmo que estava lá também, atendeu nós bem aí entramos lá e fomos conversar com ele aí ele 

perguntou para mim o que que nós queria para nossa cidade, falei olha a gente veio trazer quatro 

pedido para o senhor aí para aproveitar para ver o que o senhor pode fazer pela nossa cidade aí, aí ele 

falou tá então passa para cá para mim dar uma olhada nesse papel então aí a gente pediu uma 

ambulância móvel UTI para saúde que eu já vi vários comentário aqui na casa na hora da sessão que 

seria muito importante uma UTI móvel aí para nossa cidade e também a gente falamos sobre a reforma 

do colégio JJ e ele já até anotou num papel separado ali e botou, não pode deixar que eu tenho, ele 

falou que era um companheiro dele lá do partido lá que ele ia falar diretamente com ele para ver o que 

que ele poderia ajudar então não é promessa ele vai dar uma olhada e ver o que que pode ajudar tá, se 

interessou na reforma do colégio e também comentei com ele sobre essa retro hidráulica, comentei 

sobre o Moacir aí que veio R$ 420.000 aí, se teria também como ele dá uma contra partida... também 

ajudar para essa retro e também conversei sobre o calçamento da nossa cidade também, então aí ele 

falou para nós muito bom vocês trazer esses pedido aí que eu vou levar para Brasília e vou ver o que 

que eu vou poder ajudar vocês lá, aí a Luciana até comentou e vai conseguir alguma coisa, disse não 

pode ficar tranquilo que alguma coisa a gente vai mandar para cidade e também já comentando também 

fico triste com essa parte da casa do mel que muitos me comenta por que que não sai a casa do Mel até 

ele ficou chato a gente ir lá pedir mais uma emenda que mandou uma emenda tão boa que nem essa da 
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casa do mel e tá trancado, uns dizem que sai, outros dizem que não sai e virou uma novela mas aí eu 

agradeço ele que falou que está aguardando a casa do mel que esse é compromisso do prefeito que vai 

ligar para ele ainda, mas foi bem... e agradecer que ele deixou bastante esperança para nós que vai 

fazer bastante coisa para nossa cidade então estamos aguardando para ver o que que vai vir aí para 

nossa cidade." Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou a Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Deixar também os meus pêsames à família 

do Vilson Colovini pela perca da esposa dele e também dar o apoio aí ao vereador Maninho que fez 

esse pedido de informação aí que é muito bom, pedido muito bom que ele fez para que seja tomado essa 

atitude se tem alguma coisa por negligência ali, que espero que não porque o pessoal da Saúde são 

pessoal que trabalham, se dedicam muito bem, mas se caso for a gente tem que corrigir, tem que se 

tomar as medidas cabíveis. Também sobre o irmão do Alvicio ali eu não estava sabendo do 

acontecimento, eu acho que cabe também um pedido de informação ali porque, por causa foi que deu 

o desmaio no irmão dele após ser feita medicamento, se eu soubesse desse acontecimento aí até já tinha 

feito um pedido de informação, acho que cabe muito à essa casa porque é uma vida, por um erro pode 

perder um familiar né então eu acho que cabe um pedido de informação aí também e também quero 

deixar um recado aí para o pessoal de casa aí que venha se vacinar, a vacina do covid, porque é muito 

importante essa vacina, só assim a gente vai conseguindo voltar as coisas mais normal, a gente pode 

brincar, pode sair com os amigos, pode farrear, isso é muito importante porque as pessoas vão ficando 

até deprimidas em casa por não poder sair de casa por causa desse vírus, então é muito importante, o 

pessoal vem, se vacinam que já tá dando bom resultado, a gente já tá vendo que o nosso município já 

tá bem mais sossegado a doença já está bem mais tranquilo." Usou a palavra o VEREADOR 

MARCOS, Líder do MDB, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Quero presidente também externar meus sentimentos à perda da Dona Iria esposa do Vilson 

se caso a casa for enviar um ofício de pesares faço questão de assinar junto. Quero só para concluir 

presidente, a fala sobre o asfalto ali, quero deixar claro aqui que sou favorável à isso porque eu sei que 

o desenvolvimento vai chegar junto,0 que venha por onde vier, venha pela Mariana Pimentel, Sertão 

Santana, por onde vier desde que chegue à nossa cidade, vai ser bom para todo mundo, vai ser bom 

para o comércio, alguém tem medo que vai perder movimento para Sertão, isso não vai acontecer, nós 

vamos valorizar nossa cidade, as pessoas vão vir mais, vão ver que a cidade está mais bonita, vão vir 

as empresas para trazer o produto para nossa cidade, vai conseguir baratear o custo, então a 

contrapartida é muito maior do que uma picuinha política, então vamos trabalhar sim forte para nós 

conseguir fazer isso acontecer. A questão dos professores quero dizer presidente, deixar registrado 

também, que sou completamente a favor do que é o correto, muitas vezes parece que nós como 

vereadores da situação a gente é contra os professores, isso não é verdade, nós somos a favor do certo, 

somos a favor da classe, assim como somos a favor da legalização do que tá acontecendo, nós somos a 

favor da lei, então isso eu quero deixar bem claro e quero dizer pro Vereador Mateus que é o intitulado 

defensor, acho que a câmara toda defende a classe dos professores e que seja feito o que é correto. 

Também presidente queria parabenizar o Executivo pela conclusão do calçamento aqui em cima que 

praticamente está 99% concluído, demorou, é claro que demorou mas hoje está concluída e está 

deixando a nossa cidade mais bonita e no decorrer dos dias aí, se Deus quiser, mais obras vão ser 

concluídas e acho que devagarinho a gente vai, com consenso e contra partida de todos, a gente 

consegue chegar no espaço melhor. Estive no posto na semana passada me vacinando sobre o H1N1 

que a gripe e a enfermeira comentou que está arriscando devolver vacinas pelas pessoas não procurar 

a vacina, a H1N1 tem que vacinar, é gripe, é da gripe, ajuda, se nunca vacinou vacina a primeira vez, 

vamos lá, vamos correr atrás que tudo pode ajudar cada vez mais as imunizações do município." Usou 

a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e 

as pessoas que se faziam presentes. "A semana passada estive conversando com o secretário da 

Educação, o Clayton e a coordenadora Luciane sobre uma Emenda do deputado Jerônimo Goergen 

onde ele destinou uma emenda no valor de R$ 150.000 e a gente optou por destinar esse valor para a 
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educação, daí o prefeito também e fui lá trocar uma ideia com eles, gostei muito da conversa e tudo, as 

possibilidades do que pode ser investido, em equipamentos, em talvez num veículo, num ônibus e tenho 

certeza que no que for investido será bem investido esse recurso que vai ajudar na secretaria de 

educação. Foi falado agora a pouco a questão de placas também acho que tem vários, enquanto se 

falava estava lembrando de várias situações onde precisaria ser feito uma melhor sinalização, tanto no 

interior quanto no centro, num outro ano anterior eu fiz uma indicação para se colocasse placas nas 

escolas, como por exemplo aqui no JJ onde é um lugar que até é bem perigoso, agora retomando as 

aulas é um lugar perigoso questão de transportes assim como em outras escolas do interior, por 

exemplo na Egídio que é uma reta, a Dom Pedro é uma reta, quando vê se fazer uma... a câmara fazer 

uma lista de sugestões, passar para o executivo no que poderia estar sendo feito, até porque são várias 

questões pontuais; a questão do asfalto como foi bem falado aqui, foi bem discutido se for possível mais 

vereadores participar me coloco à disposição se não for possível creio que essa casa será bem 

representada e como foi bem dito é onde se for mais viável, se pudesse, se chegasse o governo do estado 

aqui e perguntasse olha onde é que vocês acham que tinha que ser o asfalto, eu diria que seria pela 290 

de Arroio dos Ratos quando ver, mas a gente sabe que é o lugar mais difícil de sair por causa que tem 

poucas moradias no caminho e é mais longe, infelizmente não cabe a nós decidir onde é que vai ser 

essa situação, essa colocação do asfalto. Com relação às vacinas reforço aí como foi falado, a questão 

do pessoal vim fazer a segunda dose, isso é em nível nacional, a gente está vendo muita dificuldade, as 

pessoas não tão vindo fazer a segunda dose, eu acho que as gurias estão fazendo um baita serviço, um 

baita trabalho e a parte da população seria de reconhecimento, seria vir fazer a segunda dose, vir fazer 

a primeira voz que não fez e vir fazer a segunda dose quem ainda não fez. Com relação às professoras 

que nem o meu colega falou, eu não me auto intitulo defensor dos professores, não sei se seria esse a 

colocação mas eu sempre vou lutar pelo que é certo, se for a questão da saúde posso ser o defensor da 

Saúde, se for a questão do Agricultor vou ser o defensor do agricultor, do caminhoneiro vou ser o 

defensor do caminhoneiro, vou ser sempre o defensor do que é melhor para minha comunidade."  Neste 

espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LAURENI, saudou novamente quem não se fazia presente na 

abertura da Sessão. "Antes uma indicação do vereador né sobre incentivar nosso comércio, existe uma 

oportunidade gratuita, uma capacitação gratuita da Asmurc e o Sebrae, estão oferecendo para o 

município junto com o consórcio então assim, precisa quem for MEI, quem tiver uma empresa dentro 

do município, vir até a prefeitura ou até o Cras e fazer sua inscrição, é um trabalho gratuito né ,até diz 

assim, a Asmurc e o Sebrae oferecem a você a oportunidade de desenvolver seu negócio através de 

capacitação gratuita, às vezes uma ideia, um login ou qualquer coisa para o seu comércio muda, chama 

a pessoa; precisa organizar as finanças da sua empresa, dar um up grade no marketing digital ou 

repensar a estratégia, entre em contato com a Prefeitura de seu município e saiba como participar, 

escolha a melhor opção para apoiar o seu negócio, consultoria online, marketing digital na prática, 

consultoria online e de identificação e acesso a novos mercados, consultoria online modelagem de 

negócio, consultoria online gestão de caixa e capital de giro, então são tudo dicas para quem tem uma 

empresa, para quem tá começando ou quem já está atuando para dar um empurrãozinho às vezes na 

empresa, mínimas coisas, é gratuito gente, o município está pagando isso e temos o direito de ir em 

busca, venha se escrever, venham ver como funciona isso, tá à disposição, o secretário de social o 

Alexandre está passando as informações, venha até ele ou venha até a prefeitura que serão muito bem 

recebidos e terão as  suas ideias escolhidas né, escolha as suas ideias e serão avaliados para ter um 

pouco de melhoria quem sabe no seu negócio. Até amanhã vai as vagas das inscrições para escriturário, 

do processo seletivo, amanhã termina gente, quem tiver interesse vem até amanhã e também gostaria 

de agradecer o pessoal das redes sociais que nos acompanham e dizer para o Mateus, se o Deputado 

Jeronimo Goergen vier até o município será bem recebido nesta casa e também falando da casa do 

Mel, como o Vereador Leandro falou, que foi até o deputado dele, faz uns 15 dias que eu falei com o 

prefeito e perguntei como estava, o prefeito disse que tinha enviado o restante dos documentos, o 

engenheiro tinha mandado o restante dos documentos, mas que a Caixa demora de 15 a 20 dias para 
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retorno, para ver se está tudo correto, então eu acredito que esteja andando, vou cobrar de novo do 

vice-prefeito agora porque não podemos perder, vai ser que nem a nossa rua lá, demorou, demorou, 

demorou mas o calçamento está pronto, falta agora as calçadas, então são por etapas, mas que 

aconteça né, demorou mas aconteceu, então só tenho a dizer que tudo que nós pudermos ir atrás 

devemos, acho que é um grande interesse de todos aqui." Nada mais havendo a tratar determinou 

encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia dois de agosto de 

2021. 

 

 

Sala de Sessões, 12 de julho de 2021. 
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