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

Legislativa, realizou-se a vigésima segunda 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 21/21, previamente 

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

correspondências RECEBIDAS E EXPEDIDAS DURANTE O RECESSO.  No período do 

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

palavra. Usou a tribuna o VEREADOR JAIRE VARLEI, saudou a Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Como hoje já tá liberada a sessão, de repente o povo 

não sabia ainda mas na próxima já está sendo avisado que vai estar liberado; eu tenho um pedido nesta 

casa hoje a respeito da pracinha aqui, muita gente vieram falar para mim sobre isso aí, a respeito das 

crianças tudo em casa, não terem aula, a gente sabe que é difícil tudo encerrado dentro de casa, aí eu 

disse vou ver isso aí porque vai usar o protocolo, as crianças vão se cuidar também e é um direito que 

eles têm de brincar; tá fechada com cadeado e tudo, sábado vieram falar de novo, disse segunda-feira 

eu vou falar na sessão lá isso aí, eu acho que é um direito que eles têm, todo mundo tem o direito de 

brincar e tem que ser cuidar, fazer o que né, faz parte, mas graças a Deus esse covid está indo embora, 

estamos se vacinando e vamos continuar, fazer a outra dose para garantir isso aí, mas tá tranquilo, 

vamos lutando do jeito que dá." Usou a tribuna o VEREADOR LEANDRO, saudou a Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Que nem o colega falou aí, agora já 

tá a retomada para o pessoal, o público aí, estamos aguardando o pessoal aí que quiser vir nos assistir 

aí. Hoje eu fiz uns pedidos na casa aí e queria umas estrada aí e também sobre uma lixeira na Boca do 

Campo que me pediram, comunidade me pediram para a prefeitura botar lá, seu Vilmar Vieira, até ele 

comentou comigo que estava botando o lixo na casa dele o pessoal vieram até ele e perguntaram se ali 

era da prefeitura, aí ele falou que não, que era dele, então aí ele comentou comigo se botar aí na casa 

esse pedido para o Prefeito botar uma lixeira lá, grande, daquelas comunitárias, que antigamente tinha 

uma lixeira lá que era uma gaiola na época que tinha colégio, agora não tem mais colégio lá, é isso aí. 

Também quero fazer um pedido aqui a Sandra Gimenes pediu para mim ali, sobre uma estrada dela 

que ela quer tirar uma lenha ali e venho na prefeitura parece que foi uma máquina lá e tá precisando 

agora é da retro, liguei para o prefeito também se o secretário tem como mandar essa retro lá para ela 

poder tirar a lenha dela lá que tá na propriedade dela. Também me procurou uma senhora aqui que 

veio consultar no médico aqui no posto de saúde, ela veio consultar com o doutor Rodrigo e ela queria 

uma ficha também para Psicólogo, aí parece que não conseguiu, não sei se é conforme é a ordem da 

casa, aí ela até comentou comigo se não teria como botar um pedido na casa para a pessoa ter o direito 

de ter duas fichas, no caso para atender para uma coisa e para outra, achei interessante porque a 

pessoa vem do interior e vem de longe e aí de repente aproveita para consultar aí com dois médicos, 

então tô fazendo esse pedido na casa aí também e venho aqui também falar sobre a luta aí que faz anos 

que eu tô aí sobre os taxistas, desde 2016 aí já fui presidente dos taxistas, depois ajudei o Seu Jorge 

Queixinho pegasse a empreitada aí e viemos batalhando aí há anos para tentar fazer algo diferente 

aqui no nosso município mas até hoje ficou só em palavras, que nem eu disse, fiz bastante protocolo, 

reclamação na prefeitura, aqui tenho vários em minhas mãos e aí até comentei aquela vez aqui que não 

sou contra o protocolo mas infelizmente é isso daí a minha parte eu fiz, estou com o protocolo na mão, 
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corri, corremos bastante e até hoje nada ainda, nada a resolver sobre a parte do prefeito aí, então a 

gente fica triste né porque a gente faz a nossa parte, corre, faz tudo certinho e aí a parte da prefeitura 

ali fica trancado então é isso aí e aí tem esse caso do Uber no Barão que já veio aqui para casa também 

e até hoje ainda não resolveram nada também, então é isso aí que eu digo, tô correndo, tô brigando e 

também fico bem chateado com o prefeito aí porque as coisas boas eles gavam mas também as ruins 

eles não mostram então tô fazendo meu compromisso aí e quero a resposta do Prefeito, até foi nesse 

tempo aí pedido para marcar um ponto dos Taxistas, que ia ser ali em baixo e até hoje não fizeram 

nada, aí ficou sempre essa bagunça aí, ninguém respeitando seus pontos e aí depois ainda entrou o 

Uber, não que não tenha direito, mas tem que ter o direito na lei, então a gente tem que depender da 

prefeitura fazer a parte dela." Usou a tribuna o VEREADOR MARCOS, saudou a Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Presidente queria só fazer um breve 

comentário sobre a questão da volta às aulas, a gente está aí com uma data pré definida né para volta 

às aulas que é 16 de setembro mas é tudo mediante muitas dúvidas né questão vacinação de professores, 

vacinação total, questão de chegada de material para as escolas, questão também que a gente sabe que 

os transportadores estão um monte de tempo parados aí, estão com dificuldade organizacional então a 

gente tinha que de repente, conforme pudéssemos conversar e conversar com o prefeito também, a 

possibilidade de repente de tentar rever essa data porque eu acho que a gente tá muito tempo já parados 

sem aulas, claro que a gente sabe por que o motivo lógico e legal, mas acho que já podíamos de repente 

tentar entrar num consenso, hoje estamos em 2 de agosto, ainda são 45 dias no mínimo por aí, de 

repente se conseguisse antecipar seria de grande valia para o município e acredito que para todas as 

pessoas envolvidas inclusive para os alunos porque a gente sabe que os municípios da região já 

começaram, como por exemplo Sertão Santana, Cerro Grande do Sul, São Jerônimo também começou, 

de alguma forma estudada ali como pode ser melhor né, acho que a gente poderia também rever isso 

aí para tentar voltar o quanto antes. Uma notícia boa que teve hoje presidente, quanto a licitação da 

iluminação pública, né a gente sabe que tinha terminado o contrato e estava com essa dificuldade da 

licitação e hoje em conversa com o secretário de administração ele comentou que já estava, já foi 

homologada, está sendo homologada agora e em seguida vai começar os trabalhos de recuperação da 

nossa iluminação pública inclusive da praça aqui que a gente cobra muito isso e a cidade escura fica 

uma cidade que, parece uma cidade abandonada, claro que não mas fica feio né, então agora a gente 

mais uma situação que a gente tá conseguindo resolver com tranquilidade porque tem que ser devagar 

as coisas e também outra notícia muito boa que a gente recebeu que a escavadeira comprada nova, que 

está no pátio ali, vai ser feita a entrega técnica oficialmente amanhã e a partir da entrega técnica 

sabemos que ela pode ir para o trecho né e a gente está esperando com ansiedade que essa máquina vá 

para estrada, que vá a recuperar trechos necessários, a recuperação dentro da cidade, o que tiver que 

ser feito, a gente foi comprada para se usar mas a gente sabe que tinha que ser feita a entrega técnica 

então tranquilo, amanhã de manhã se Deus quiser vai ser feita a partir disso a gente vai poder ver essa 

máquina funcionando graças a Deus."  Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos 

foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou a 

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

estava olhando pelo Face uma imagem bem superior, bem... com a qualidade bem superior e acho que 

não estava travando nenhuma vez enquanto eu estava acompanhando ali para rede social, isso é uma 

ferramenta muito importante para que todos tenham acesso da forma como trabalhamos aqui nessa 

casa. Durante o recesso na semana retrasada recebi o convite do gabinete do Marcos Vinícius para 

participar da frente parlamentar em defesa do desenvolvimento da metade sul do estado e junto com 

vários vereadores da região prestigiei esse evento na Assembleia mesmo e é de extrema importância, a 

gente não se dá por conta a diferença colossal que existe entre a metade norte e a metade sul do nosso 

estado mas a metade norte todo mundo acompanha, Caxias um polo metal mecânico no estado, questão 

de vinho, todo o desenvolvimento que tem na metade norte do Estado enquanto isso infelizmente a 

metade sul, que no caso do Jacuí para baixo ali, de São Jerônimo para baixo até o Chuí apresenta 
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indicadores que se compara ao do nordeste no índices de desenvolvimento humano em várias situações 

nós infelizmente nos comparamos ao nordeste e isso passa por diversas e diversas questões, talvez uma 

questão seja a falta de representação política em toda nossa região e uma frente parlamentar para 

trabalhar nesse sentido é de grande importância. Também já aproveitei e questionei várias questões 

junto ao gabinete, comentei também a questão da escola aqui, parece que foi chamada a segunda 

colocada, não tenho plena certeza dessa situação mas estou me inteirando e até amanhã eles vão lá 

perguntar de novo direto na Secretaria Estadual de Educação, espero que tenha resultado essa luta 

pela escola porque é vergonhosa a situação, infelizmente a gente está falando em volta às aulas e aonde 

que os alunos do Estado vão estudar, se na parte de baixo tem duas... na parte de baixo que é a parte 

que está liberada para uso tem duas salas de aula para atender quantas, 360 alunos se não me falha a 

memória, onde é que vão colocar todos esses os jovens, alguma coisa vai ter que ser feita e infelizmente 

não vai ser do dia para noite, a reforma vai desenrolar  e tomara que comece e termine, a gente sabe 

muito bem como é que é uma obra pública infelizmente, mas gostaria de parabenizar a escola, também 

hoje eu estava vendo aqui no Face numa página de um jornal de Charqueadas dando repercussão para 

campanha de coleta de latinhas de alumínio para escola onde é um projeto que a escola tá devolvendo 

onde as pessoas doam as latinha para escola e futuramente vai ser vendido e revertido em recurso para 

fazer melhoria na escola, claro juntar latinha vai pagar a reforma da escola, claro que não mas com 

certeza tem diversas coisas que podem ser melhorada na escola com esses recursos e também claro que 

é um benefício para o meio ambiente, a gente sabe que infelizmente às vezes caminhando na rua ou na 

estrada do interior vê essas latinhas já  atirada. Também fui procurado essa semana por uma pessoa, 

uma mãe, a questão do transporte escolar da faculdade, já conversei com o prefeito, vou me inteirar 

com o secretário mas deixo aqui o pedido que agora tá se retomando as aulas presenciais, que não 

fique nenhuma criança, nenhum jovem sem ter o transporte para ir para sua escola, para sua faculdade 

pois é uma retomada e quando vê vai comprometer o ano escolar daquela criança, daquele jovem para 

ir seja para Camaquã, São Jerônimo, Guaíba ou Canoas, fui universitário e sei da dificuldade que a 

gente passa para conseguir uma formação, deixo aqui o pedido."  Usou a tribuna o VEREADOR 

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

presentes. "Primeiramente também vim aqui para falar um pouquinho dos parabéns também ao pessoal 

das licitações que querendo ou não é uma nova administração, não é continuação de administração, 

Prefeito continua o mesmo mas mudou muitas coisas dentro da administração pública e muitos para 

melhor mas já dizendo isso quero parabenizar o pessoal, recebemos aí... estava com uma deficiência 

de pneu para o maquinário da obras, dos veículos, chegou uma carga de pneu agora essa semana 

passada o quanto a gente fica contente, que eu acho que... tô com 16 anos de prefeitura e nunca tinha 

visto chegar uma carga de pneu tão grande de uma vez só, significa que a administração tá 

economizando e tá andando, criticar às vezes é muito fácil, mas fazer a diferença não é fácil e vejo que 

independente de lado político, ali dentro da prefeitura tá todo mundo trabalhando para o 

desenvolvimento do município e isso é muito importante. Também a questão da iluminação que o 

vereador Marcos já falou, fiquei muito contente quando quem ganhou a licitação foi o Carreirinha, 

uma pessoa aqui da cidade que já trabalhou nisso uma época, a gente não tinha tanto problema que 

nem a gente estava tendo nos últimos meses, ainda falta... só não começou a trabalhar ainda porque 

falta o material, o material está sendo licitado dia 10, então em seguida aí vai findar esse transtorno 

da iluminação que a gente vem vivendo aí. Também parabenizar mais uma vez a administração pela 

escavadeira hidráulica que era um sonho em nosso município, aonde amanhã parece que vai ser feito 

a entrega técnica onde já pode se começar a trabalhar, de repente muitas pessoas dizem que a máquina 

compraram para bonito, é que não sabem da realidade como funciona, se não faz a entrega técnica não 

pode trabalhar senão perde a garantia de tudo, então parece que amanhã vai ser feita a entrega técnica. 

Também recebi uma denúncia nesse final de semana, que tem funcionário que colocou atestado e estava 

trabalhando, estava trabalhando num comércio no mesmo tempo que estava o atestado na Prefeitura, 

sou um defensor aqui do funcionário mas se tem coisa errada também tem que tomar as devidas 
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providências, recebi vídeos, recebi fotos, semana que vem estou entrando com um pedido para saber 

quem tá de atestado para ver se bate com a pessoa, inclusive até a pessoa é bem importante, foi 

denunciado vou... tô passando para o secretário em seguida, já falei para ele hoje, então acho que tem 

que... cada coisa no seu lugar mas tem que tirar essa história a limpo, se é verdade tem que tomar as 

medidas cabíveis. Também quero agradecer aqui o secretário Alexandre que vem desempenhando duas 

secretarias, pelo belíssimo passeio que tiveram com dois municípios participando de um ciclismo, 

conhecendo as cachoeiras do nosso município, ele que começou nessa secretaria já querendo fazer um 

trabalho na parte de mostrar as cachoeiras, a beleza do nosso município e já começou agora que esse 

passeio de ciclismo, está de parabéns, sei que vai dar certo, ele tem vários projetos para colocar em 

pauta assim que findar essa academia, com certeza vai funcionar. Também está muito melhor o nosso 

vídeo que está passando no Facebook, agradecer a presidente, essa ferramenta foi uma ferramenta 

criada no ano que eu fui presidente, eu junto com os funcionários conversamos aonde queria colocar 

que todos pudessem assistir, não só quem vinha aqui para saber o que o seu legislador está fazendo no 

município, então nós tínhamos uma internet muito precária, né presidente, te agradecer porque deu 

uma melhorada, hoje pelo menos, está perfeita ali, eu estava assistindo, bem disse o Mateus, está 

bombando, até já vi uma pessoa colocou um comentário que não está trancando, está ótimo, acho que 

é uma ferramenta mais importante que nós temos para o pessoal saber o que todo mundo tem feito." 

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

que se faziam presentes. "Também quero aqui fazer um comentário a respeito das nossas estradas que 

nem aí nos Morrinhos visitamos uns amigos ali e o povo ficaram muito contente com o trabalho que o 

nosso secretário Toninho desempenhou aí nas estradas dos Morrinhos, uma estrada de bastante pedra 

mas foi feito uns aterro que é o que mais necessita, muitas vezes não adianta nós patrolar porque fica 

pior, ainda destapa mais as pedras mas foi feito um excelente trabalho, estão muito faceiros os 

moradores de Morrinhos com o trabalho que foi feito ali naquela região. Também quero aqui agradecer 

o secretário aí, o Adilson, pelo trabalho que vem desempenhando aí com a retro, fazendo serviço aí na 

agricultura, nem ontem mesmo estive visitando a região da Água Fria ali, quero dar os parabéns para 

os moradores ali, meu amigo Guacho ali e as pessoas vieram me perguntar a situação dessa 

retroescavadeira da hidráulica por que que ainda não estava trabalhando aí eu expliquei para eles que 

tinha que ter essa cedência aí que em seguidinha ia acontecer mas não estava sabendo até ontem o dia 

ainda mas agora como os colegas falaram que amanhã já vai estar disponível para começar a prestar 

um trabalho para o nosso agricultor, para o nosso município, que nem eu expliquei para as pessoas 

que me falaram, o mais difícil era nós conseguir, a administração conseguir comprar uma retro desse 

preço aí e trazer para o nosso município e já temos com ela no pátio, temos de parabéns, é uma coisa 

que a gente batalhou bastante, a administração batalhou bastante para conseguir e agora o resto vai 

se ajeitando porque o mais difícil era conseguir, mais difícil era ter ela com nós e agora nós temos um 

bem adquirido que não é nosso, é de todo baronense, é de todo o povo baronense, vai beneficiar todo 

povo baronesa, não vai beneficiar 2 ou 3 ou 4 ou partido político, vai beneficiar o nosso povo, nossa 

agricultura que é o alimento do nosso município é a nossa agricultura, nossa agricultura é forte, nosso 

município vai em frente e vamos conseguir muitas coisas, melhorias para o nosso município através da 

agricultura, se nós tiver uma agricultura olhando para o agricultor, trabalhando pelo nosso agricultor, 

a melhoria vem e vem em peso porque se nosso agricultor ir mal todos os comerciantes vão mal também 

porque depende do agricultor, todos os comércios dentro da cidade, a prefeitura, a administração, 

depende que o agricultor vá bem para quê recade mais imposto para nosso município para poder fazer 

as coisas que o povo precisa, então digo, vamos melhorar muito a nossa agricultora, se Deus quiser 

com nós aqui, nós os vereador trabalhando que nós quase todo nossos vereadores aqui somos 

agricultor, então todos unidos que nem temos trabalhando aí tudo pensando em melhorar as coisas 

para o nosso povo, para nosso agricultor, vai melhorar mais, cada dia que passa vai melhorar mais 

porque nós tendo estrada boa, nós tendo saúde boa e agricultura forte o resto que nem eu digo para as 

pessoas, o resto a gente empurra com a barriga e as coisas andam." A PRESIDENTE LAURENI 
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usou a palavra. "Pois bem, também gostaria de falar de, como foi falado aqui em Tribuna, nas nossas 

aulas, quero dar os parabéns ao prefeito e a diretora Kelly, o secretário de educação por duas salas 

novas que foram entregues já pelo município para que haja aulas né, sabendo que nossas aulas estão 

previstas para o dia 16 de setembro mas com baixo índice do covid, com as vacinações estão 

acontecendo talvez os nossos professores também consigam até antes dessa data, quem sabe até o fim 

do mês, que reinicie as aulas, a gente vê tanto tantos municípios na nossa volta, todos os municípios em 

nossa volta, acho que só nós mesmo que estamos ainda à espera de um ok da saúde, do município, enfim 

que inicie as aulas, os professores também já estão preparados que a gente sabe né, agora essa escola 

também com duas salas né prontas para receber os alunos acho que agora já não falta tanto, já temos 

que dar início e começar essa nova etapa de nossas crianças, por que queira ou não queira as aulas 

em casa não são iguais as presenciais, a gente sabe disso, nós pais até um certo ano a gente ainda 

consegue passar para os alunos, para os filhos mas quando partir para sexta série, 7ª série, 8ª série e 

vai, nós não alcançamos mais a educação que está sendo oferecida pelos professores, mas esperamos 

que logo seja dado o ok de início às aulas que sejam calmos, que seja com segurança mas que inicie as 

aulas no nosso município também. Também queria deixar aqui um grande abraço a todos nossos 

colonos, nossos motoristas, dia 25 de julho agora foi o dia deles, a gente sabe quanto é importante 

essas duas classes, temos aqui colegas motoristas que vivem viajando e a gente sabe que são duas 

profissões né que o Brasil não anda se não tivermos eles em primeira linha, motorista porque é o 

transportador de alimentos, de remédios, de materiais do que for e o nosso Colono pela produção, que 

Deus ajude nossos agricultores né gente atingidos com tanto frio e tanta geada né para que eles 

consigam ainda recuperar as plantações, a gente ver tanto pomar, tanta gente triste, onde há umas 

alegrias, há umas tristezas mas nós que vivemos aqui no nosso município, dependemos da agricultura 

do nosso Colono é preocupante ver o esforço da nossa colônia e ver que foram tão atingidos mas Deus 

fecha uma porta e abre duas, esperamos que recuperem, essas pessoas que são tão importantes porque 

o Colono se ele não produzir o que que nós iremos botar na nossa mesa, eu sempre tenho um respeito 

tão especial, um carinho especial a nossa colônia porque eu vim da agricultura e sei o que um agricultor 

passa para ter uma safra, dependendo de sol e de chuva e geadas, às vezes ele passa um ano, não tem 

o salarinho no fim do mês, esse não tem, não precisa contar com o salário do fim do mês, quanto tantos 

outros como nós mesmos temos nosso salário no fim do mês, chova ou não chova, faça sol ou faça chuva 

né e eles não têm, não tem feriado, não tem férias, não tem nada, eles só têm o trabalho deles, haveremos 

do Deus lá em cima que cuide deles. Agradeço ao secretário de saúde né por ter vindo aqui né dar 

explicações sobre o nosso projeto hoje do farmacêutico, que tá tanto necessitando no nosso município, 

temos remédio, não temos farmacêutico atuando porque tá de atestado; atestados é um problema 

seríssimo, a pessoa tá precisando né, inclusive como disse o secretário até dos alimentos para aquelas 

pessoas especiais e não se pode entregar a não ser próprio farmacêutico, agradeço a ele. Também 

quero dar os parabéns ao secretário de assistência social pelo empenho ao ciclista, sei que ontem ele 

teve em contato com dois municípios, sendo que vieram alguns ciclistas, sei que um município é 

Camaquã, o outro até não sei que município seria, mas  passando pela nossa cidade visitando um pouco 

já das nossas belezas, temos sim grandes cachoeiras, lugares lindíssimos aqui no município onde tem 

que ser explorado e eu espero que né com essa etapa de vacinação né os índices baixos, cada vez mais 

os eventos começarão, na medida de cuidados, prescrições ainda né, que a gente continua tendo, usando 

máscaras, usando gel, não fazendo aglomerações mas de pouquinho em pouquinho estamos 

recuperando a nossa vida normal né gente." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram 

discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições e Projeto de Lei: 

INDICAÇÃO Nº 090/2021 DOS VEREADORES MARCIRIO E MATEUS que forneça o 

profissional para fazer a vacina da Brucelose nos rebanhos dos agricultores e se possível forneça a vacina 

também. INDICAÇÃO Nº 091/2021 DO VEREADOR JAIRE VARLEI que seja reaberta a pracinha 

infantil localizada na Praça Professor Fernando Dalbem, destacando-se a necessidade de cuidados com 

a Pandemia Covid-19. INDICAÇÃO Nº 092/2021 DO VEREADOR MARCOS que seja estudada a 
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possibilidade de instalação de um hidrante no centro do município, observando os devidos pontos: 

utilidade, custo/ benefício, legalidade, visto que na iminência de necessidade mediante algum sinistro, 

teríamos agilidade ao atendimento e rapidez para conseguir grandes volumes de água. INDICAÇÃO 

Nº 093/2021 DO VEREADOR MATEUS que forme parceria com o IPE saúde, destinando um servidor 

para realizar atendimento aos beneficiários do IPE saúde no município.  JUSTIFICATIVA: Devido a 

remodelação no IPE, os escritórios do IPE saúde não estão mais atendendo em Guaíba e São Jerônimo, 

sendo que somente através de um convênio com o município os beneficiários podem atualizar seus 

cadastros e realizar outros serviços junto a instituição. INDICAÇÃO Nº 094/2021 DO VEREADOR 

LEANDRO que seja disponibilizado duas fichas de atendimento para a mesma pessoa no posto de saúde 

para quem quiser ter atendimento com dois profissionais de especialização diferente, por exemplo, uma 

pessoa que for ser atendida pelo clinico geral possa tirar uma ficha para ser atendida também pela 

psicóloga, psiquiatra ou demais profissionais que atendam no posto de saúde. INDICAÇÃO Nº 

095/2021 DO VEREADOR FABIO que seja realizado uma análise com levantamento de quantas 

propriedades estão com as terras irregulares no município, sem escrituras, matriculas e demais 

documentação.   JUSTIFICATIVA: É de grande importância que o município tenha esses dados, pois 

poderá ser buscado verbas até mesmo com Deputados para a realização da regularização de terras que 

encontram-se sem documentação em nosso município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 091/2021 

DO VEREADOR MARCIRIO que seja providenciado manutenção da estrada que entra no Enio 

Pizzio, passando pelo Janir, Paulo, saindo no Senhor Adelar, com abertura da estrada. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 092/2021 DO VEREADOR MARCIRIO que seja providenciado patrolamento 

da estrada do Senhor Adelcio do Breu para retirada da lenha do mesmo. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 

Nº 093/2021 DO VEREADOR MATEUS que seja providenciado alargamento e roçadas em todos os 

lugares necessários tanto na estrada da Linha Francisca quanto na Linha Dona Amália, estradas essas 

que dão acesso a Sertão Santana, principalmente no trecho entre a residência de Ana Patricia Moscardini 

até a divisa com o município de Sertão Santana. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 094/2021 DO 

VEREADOR LEANDRO que seja providenciado a colocação de uma lixeira comunitária na localidade 

da Boca do campo. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 095/2021 DO VEREADOR LEANDRO que 

seja providenciado abertura de estrada com a retroescavadeira na propriedade de Sandra Gimenes na 

estrada do fumo para que possa ser tirado a lenha para fora do mato. PROJETO DE LEI Nº 036/21 

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 MATEUS, Líder do 

PP, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Fico feliz 

que a questão da iluminação pública já era hora, já passou da hora, já tá bem chato a situação da 

questão da iluminação pública, entramos em agosto aí não foi trocada, mas sempre é hora, deixo aí um 

pedido especial ao executivo aí que dê total atenção, que peça a empresa, que bom que é uma daqui, 

dar uma atenção especial aqui no centro, aqui na rua principal aqui mesmo na frente da Civil nós não 

temos, a lâmpada está queimada, já pedi várias vezes, deixar aqui pedido novamente, esses dias chegou 

um pessoal ali numa operação de noite estava tudo com lanterninha por causa que não estava 

funcionando, até bem vergonhoso. Agradecer aqui a presença do secretário Danio que veio conversar 

com nós sobre um projeto, isso é importante essas vindas aqui para dialogar para nos dar uma... trocar 

uma ideia porque aí a gente tem mais convicção, mais certeza na hora de votar, claro a questão da 

farmácia é uma questão de conhecimento de todos e quem faz a medicação de uso contínuo é um gasto 

bem significativo para gastar 100, 150, R$ 200 de remédio é bem rápido. Também gostaria de fazer um 

comentário, foi bastante falado na questão das voltas às aulas, uma questão que até um transportador 

semana passada me procurou para conversar sobre o assunto e eu deixo aqui o pedido para o executivo 

para agilizar ao máximo, inclusive na questão dos monitores porque a gente sabe que uma das 

exigências do estado para liberar as aulas são os monitores, e como vai funcionar estes monitores? os 

do município vai ser feito um processo seletivo ou vai ser feito uma contratação, a gente sabe da 



 

 ATA 022/21  7 
 

 

morosidade, da burocracia que é para fazer essas contratações, não foi feita edital ainda, não veio para 

cá, se for assim que vai ser necessário, não sei; também a questão dos transportadores como é que vai 

funcionar com as empresas, mas essa é um ponto, é um ponto da retomada das aulas, mas vamos torcer 

que dê tudo certo e que as crianças voltem, possam voltar à sua sala de aula, graças a Deus a vacinação 

está bem adiantada, está fluindo bem, nosso município está em 25 anos, outros municípios da região 

estão mais atrasados, mas isso é possível graça a uma equipe da epidemio bem comprometida e também 

o comprometimento da população em vir se vacinar." Usou a palavra o VEREADOR JAIRE 

VARLEI, Líder do PDT, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Bom, a respeito que eu tinha falado, quero agradecer o secretário Danio que esteve aqui a 

respeito dessa contratação que vai dar tudo certo, é que tá fazendo falta isso aí, todo mundo sabe 20 

horas, nós já tinha conversado outra vez, o vereador falou ali que não ia arrumar ninguém, de certo 

não conseguiu mesmo mas... e quero agradecer o secretário que eu fiz o pedido daquela estrada ali do 

Júnior, do Joãozinho, foi feito, quero agradecer, ficou boa, eu não tive lá mas os guris me ligaram 

dizem que ficou muito boa, então quero agradecer; Morrinhos também, estive ali e pedi e eles fizeram, 

o vereador Alvicio também pediu ali, o Marcirio, tá bom, pedido lá do Davi, eles fizeram, tá beleza e aí 

isso aí; a respeito do colégio eu acho que tá na hora de começar já porque não adianta, vão ficando, 

vão ficando, todos os municípios estão começando, só nós ficamos pra trás sempre, Sertão, Mariana, 

São Jerônimo, General Câmara, só nós aqui que temos... já tá na hora de começar também né." Usou 

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

e as pessoas que se faziam presentes. "Queria hoje deixar aqui meus parabéns para o meu pai que está 

de aniversário hoje, muitos anos de vida Deus e Nossa Senhora proteja ele, que é um cidadão aí que 

todo mundo gosta dele, um cara trabalhador, então estou desejando tudo de bom para ele. Também 

como o colega Lagarto comentou aí, tá tendo tudo a retomada dos municípios vizinhos aí e a gente está 

ficando para trás, até o pessoal está comentando bastante sobre o esporte aí que nos municípios estão 

voltando os jogos aí e nós aqui no Barão estamos ficando para trás, então pedir para o prefeito e o 

secretário aí para abertura do ginásio novamente aí, o pessoal estão cobrando aí, então fazendo minha 

parte aí, passando aí para a prefeitura e falar sobre a retro aí que o colega comentou ali também, 

tomara que tudo dê certo amanhã que ela já possa retomar aí o caminho para população aí fazer serviço 

aí para todo mundo aí que tão precisando. Também deixar aqui um feliz dia dos pais domingo agora 

pessoal aí pais um domingo bom aí para o pessoal essas famílias fazer um churrasco aí e também sobre 

a farmácia aí que nós comentamos antes sobre o farmacêutico, tomara que dê certo esse processo 

seletivo aí, alguém aí passe e possa trabalhar aí para o nosso povo aí que é um muito importante, o 

pessoal às vezes não tem dinheiro aí para o remédio que sai caro e com a prefeitura aí graças a Deus 

que tem bastante remédio aí, senão fica tudo trancado, então é isso aí, que nem eu sempre digo, o que 

tá bom a gente tem que gavar mas também a gente ganhou como Vereador para ter o compromisso de 

4 anos e fiscalizar então alguém acha que é crítica mas eu não, eu acho que é o meu trabalho, então se 

alguém pensa de um jeito, eu penso doutro, meu compromisso é com o povo, fiscalizar esses quatro 

anos o que está errado e ajudar as coisas para ir para frente, muitas coisas boas aconteceu no nosso 

município, fico faceiro, o que eu puder ajudar estou aí para ajudar, tô para somar também, mas é que 

nem eu digo, a gente tem que ser o fiscal e fazer o nosso compromisso para ajudar o povo a ficar bem 

atendido aí." Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou a Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Sobre a educação também vou dar minha 

opinião, eu acho que está na hora de começar as aulas conforme vocês sabem que eu sempre lutei pela 

educação, dei todo o apoio que eu pude para os professores naquela situação que estava, do corte dos 

salários dos professores, fui lá estavam se manifestando, fui lá, dei o meu apoio e hoje eu sou a favor 

de que comece, volte as aulas mais rápido possível porque a educação é tudo para os nossos filhos e 

está muito atrasada porque a educação  vem vindo a anos atrasado, quando não é os professores param 

por causa de falta de pagamento, agora a pandemia, e já que tá voltando as coisas normal que esse 

vírus está se afastando, eu sou favorável que volte as aulas o quanto mais rápido possível. Também 
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quero parabenizar também o secretário que foi lá na Invernada dos Abreus, fez o plainado para o 

galpão do Adriano, fez a estrada do Naziazeno que era da lavoura, ele até já tinha colhido milho dele, 

ele botou peão, gastou um monte em peão para colher, para levar, botar na carreta e levar lá para uma 

propriedade para trilhar por causa que a máquina não entrava, a colheitadeira não entrava lá na 

lavoura por causa da situação que se encontrava a estrada dele, agora foi feito quero parabenizar o 

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

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Estive hoje Presidente fazendo uma visita no 

CRVA aqui que abriu aqui na cidade, conversando com o rapaz ali até para ver como que funcionava 

e tal, segundas e terças é o funcionamento do CRVA, que é muito importante, parece que na segunda é 

documental e na terça são vistorias, uma coisa assim que ele me falou, o local é aqui do lado da Oficina 

do Diego Bridi, em frente a secretaria de educação ali, tá funcionando ali, que bom que a gente 

conseguiu que viesse esse departamento para a nossa cidade. A questão da poclan também que vai 

começar a funcionar agora que a gente sabe já nos últimos dias várias pessoas indicando onde usar, 

uma máquina grande, rebaixamento de lombas, isso é muito importante a comunidade trocando ideia, 

a comunidade dando palpites, a gente sabe que tem muito lugar para usar mas é importante que a 

comunidade está interagindo e isso que a gente precisa para colocar as coisas em prática. Também a 

questão do vereador Mateus falou, e bem falado, bem dito, sobre a questão lá do Pouca Sombra, é uma 

preocupação grande agora temos acidente complicado ali né sabemos que envolveu três veículos pelo 

que se ouviu falar, houve imprudência de um, o outro talvez viesse um pouco mais rápido pela 

velocidade da via e para desviar de um, bateu em outro e tivemos a situação bem delicada; o vereador 

Fábio colocou um pedido de colocação de placas e inclusive naquele  entroncamento ali, dizendo para 

desviar caminhão, questão pare, de velocidade, então isso a gente tá muito preocupado e essa questão 

da volta às aulas que a gente falou já na Tribuna e todo mundo está engajado quanto a isso, eu acho 

que a gente tem que tomar uma atitude rápida porque como dito pelos colegas aqui que a educação 

está um pouco... vem de mais tempo com problema, não sei exatamente o que que foi dito mas realmente 

as crianças estão precisando que a gente está em torno de um ano aí sem o atendimento presencial, 

claro que as professoras sempre trocaram, sempre enviaram trabalhos, a minha irmã é vice Diretora 

está sempre envolvida com isso, mas acho que a gente tem que organizar e temos que estar em 

consciência também que o momento que volta às aulas não vai ser um início como se tivesse um ano 

letivo cheio, a gente vai ter que se adaptar à nova realidade, isso todo mundo tem que ter consciência 

né a questão de quantidade de alunos por sala, questão de cuidado com máscara, álcool gel, isso tudo 

vai ter que ter muito cuidado, os municípios que já começaram as aulas, tiveram que parar na semana 

porque não estava bem ajustado né, agora já voltaram mas teve que ter um ajuste e outra coisa 

presidente que eu queria comentar que essa semana vieram comentar comigo a questão do JJ, será que 

teríamos como entrar em contato, conversar ou fazer uma conversa estado e município, para de repente 

criar uma parceria e as escolas municipais que temos no interior talvez fazermos uma parceria de 

cedência de salas para iniciar as aulas do JJ também para as crianças que trabalham aqui que não vão 

poder voltar pela situação, talvez a gente tivesse uma maneira, é uma alternativa que a comunidade 

está comentando, isso não se conseguiu ainda alguma coisa porque é complicado mas é uma 

possibilidade de conversar." Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LAURENI, saudou 

novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Até, vereador Varlei nesse exato 

momento estava me passando onde temos escolas desativadas, quem sabe a gente possa colocar essas 

turmas né dos alunos que o nosso JJ não vai poder abrigar essa vez né, tá interditado e não é 

aconselhado mesmo, não tem como, interdição, mas eu acho que o secretário de saúde junto com o 

prefeito... secretário de educação junto com o prefeito e as diretoras, sei lá, vão procurar uma solução, 

não ficarão sem aula com certeza. Falando também em educação, quero dar os parabéns ao Leandro 

Amengual, nosso funcionário né, nosso pedreiro como a gente diz, que fez as duas salas de aula lá na 

Antônio Guedes né, precisamos dos funcionários e ele com muito jeito, com muito carinho, deixou as 

aulas especiais, então parabéns Leandro continua. Também estive com o prefeito agora na sexta-feira 
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conversando com ele onde cobrei também a calçada da rua, do calçamento novamente, aonde ele me 

disse que deu um ok para engenheira que se não aparecesse dentro dessa semana ele ia rescindir o 

contrato, espero Prefeito que você faça porque parece um abandono de obra, nossa rua está lá, foi 

terminado o calçamento, terminado em etapas, tem ainda restos a terminar que não foram bem feitos, 

espero que essa engenheira que está acompanhando né, nos deixe ao menos isso como espelho da 

espera do calçamento e o prefeito me garantiu que já está bem decidido, se não terminarem a obra em 

seguidamente agora ele vai rescindir o contrato e vai licitar novamente porque o dinheiro já está na 

Caixa, são R$ 93.000 que estão depositados para o término da obra, a empresa também será 

penalizado, espero que aconteça realmente aonde também ele me disse, perguntei da Rua Nestor Bridi 

onde estão trabalhando, está muito bonita a rua, muito caprichada, fazendo bocas-de-lobo que foi 

refeito o projeto com custos bem menores, tiveram que fazer todo novo projeto, engenheiro que foi 

contratado, civil agora, refez tanto quanto a Casa do Mel e já foi aprovado pela Caixa Econômica 

então disse que só tem agora já em seguida licitar essas duas ruas, espero né que realmente aconteça 

sem muita burocracia como a nossa rua lá de cima, que foi um tema de paciência e acreditar que ia 

acontecer. Também esperamos que a poclan, a nossa máquina tão esperada né, que amanhã já tenha o 

selo de poder trabalhar e também espero que o operador que nela trabalhe, seja quem for, cuide com 

muito zelo e carinho nossa máquina para nós termos muito tempo uma máquina trabalhando dentro do 

município, é isso que precisa nas máquinas, nos tratores, nos caminhões, nas patrolas, o cuidado, o 

zelo porque se não tivermos cuidado não tem nenhum carro que aguente porque o trabalho aqui é 

pesado nas nossas andanças aí. Espero que às redes sociais hoje o pessoal se contente né, que 

conseguiram escutar um pouco melhor né, que ficasse mais declarado, que não ficasse falha como eles 

dizem que realmente estava ruim mesmo, esperamos ainda que mais adiante quem sabe um projeto de 

melhoria, colocar mais uns aparelhos aqui que vai dar uma visão melhor e aonde poderão ouvir melhor 

também o nosso trabalho nesta casa." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente 

Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia nove de agosto de 2021. 

 

 

Sala de Sessões, 02 de agosto de 2021. 
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