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Aos nove 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 terceira 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 22/21, 

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

passou à leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. 208/21 

encaminhado respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa. 

RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. n° 

027/21 encaminhando proposições aprovadas em 02 de agosto de 2021; Of. Leg. n° 035/21 

informando aprovação do Projeto de Lei n° 036/2021. 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 

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

presentes. "Quero iniciar aqui desejando um feliz dia dos pais por mais que já tenha 

passado mas uma data sempre muito marcante, feliz de quem ainda tem seu pai junto, 

graças a Deus tenho meu pai já com 77 anos mas para mim é um... é como a presidente 

falou, eu tenho convicção de dizer que meu pai sim é meio ídolo, tomara, peço a Deus que 

o dia que eu tiver um filho eu possa ser metade do pai que ele é para mim e para minhas 

irmãs. Quero aqui falar também sobre a questão, amanhã a gente conseguiu encaixar uma 

reunião na Secretaria Estadual de Educação, na Seduc, através do gabinete do Marcos 

Vinícius, para tratar da questão da obra da escola, infelizmente a gente sabe dessa função 

da pandemia, infelizmente não vão poder participar todos, mas estou vendo com a 

equipe  do Marcos quantas pessoas poderão participar, vai ir um representante da escola, 

convidamos ali o executivo para ir alguém e vamos ver quantos vereadores poderão 

participar, mas com certeza os que participarem estarão representando todos os 

vereadores desta casa. A reforma da escola é uma pauta aqui no nosso município e das 

pautas mais urgentes que temos. Semana passada também foi noticiado que a Casa do Mel 

vai ser licitada, fico muito feliz com isso, essa Casa do Mel surgiu da ideia onde 

antigamente ia ser feita uma Casa do Mel regional em Arroio dos Ratos e infelizmente a 

Prefeitura de Arroio dos Ratos não desenvolveu o projeto, não fez as burocracias, perdeu, 

foi perdido o recurso e a partir disso na associação dos apicultores aqui do município foi 

começada essa ideia de se fazer uma Casa do Mel aqui no município, parabenizo aí o 

pessoal da associação que teve essa ideia, essa iniciativa de correr atrás, parabenizo a 

Emater que um baita parceiro nesse projeto, que eu acompanho há bastante tempo, 

parabenizo o sindicato também porque toda a emenda do deputado Heitor Schuch tem 

parceria do sindicato, parabenizo o partido PSB, hoje representado pelo colega Leandro, 

antes representado pela minha querida colega Luciane, parabenizo também o executivo 

por ter feito toda a parte burocrática para sair esse projeto; também tenho ido ali na 

granja, foi feita uma bela ponte, realmente isso aí a gente tem que gavar quando está uma 

coisa boa, reduziu em muito o acesso até ali a granja, ficou muito bom mesmo, questão da 
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rede trifásica, rede da água, o plainado para fazer a obra, ficou bom, o que é bom a gente 

tem que elogiar, independente de quem que foi que fez, o que a gente tem que, nós como 

vereadores é cobrar que a prefeitura faça sua parte agora a questão de licitação e tudo 

mais, cobrar que a empresa que vier ganhar essa licitação desenvolva o projeto, faça a 

obra e também apoiar a associação para fazer, botar em prática esse projeto, não vai ser 

fácil, creio eu que a parte de fazer a licitação para fazer a obra é difícil, mas tocar, fazer 

funcionar vai ser uma tarefa muito grande, por essa equipe, sugiram até como tu ver nós 

junto com o poder público e demais membros do poder público e Associação, quando ver 

até um dia fazer uma reunião, conhecer a experiência em outros municípios que tenha essa 

Casa do Mel, parece que Encruzilhada andei olhando na internet, lá tem um projeto, tem 

uma Casa do Mel já funcionando, por que não vai ser fácil, ontem mesmo estava 

conversando com um familiar que tem bastante experiência nessa questão de cooperativas 

e alimentação da agricultura familiar e ele estava falando que é bem complicado, é um 

custo alto, vai ser um custo bem alto para manter e vai ter que procurar mercado, não é 

uma coisa que automaticamente tu fez e tu conseguiu vender, como é, vamos dizer, o fumo 

que a pessoa produz, a firma vem na casa do cara comprar, o mel não, o mel vai ter que 

se buscar mercado para isso e a associação tem bastante vontade de fazer isso. Também 

gostaria que te fazer um comentário, fazer um pedido, hoje eu vi que começaram as duas 

escriturarias que foram contratadas no processo seletivo que foi aprovado aqui nesta casa, 

que venham a somar, com certeza, uma até eu não conheço, não é do município, mas 

parece que tem um bom currículo e a outra é uma bem conhecida nossa, trabalhou no 

Conselho Tutelar, é uma pessoa bem competente, que faça um bom trabalho e diante disso 

até falando, olhando os pedidos de  informações que estava olhando... recebendo, foi 

falado na questão do Ipê, que botei nessa casa semana passada, que estariam vento 

questão de profissional, que faltaria profissional, hoje a gente tem dois profissionais a 

mais no quadro, deixo aqui o pedido que um desses profissionais então que seja designado 

para fazer o RG, as carteiras de identidade que é uma coisa que a gente tem cobrado há 

anos nessa casa, as pessoas do município infelizmente tem que ir à Sertão, Porto alegre 

ou São Jerônimo fazer a identidade, um documento tão importante e muitas e muitas 

pessoas no nosso município não têm nem sequer já tem esse documento, tem muitos que 

estão com documento rasgado, então que a prefeitura coloque em prática o programa de 

fazer carteira de identidade no município, a gente... até perguntei para Dalvana, já 

coloquei essa indicação esse ano senão teria colocado de novo mas se pediram mais 

funcionários, a câmara foi favorável, tem mais funcionários então que coloque a parte do 

RG funcionar e também essa parte do Ipê por causa que isso é bem importante para todos 

os funcionários, tanto aqui do município quanto do Estado. Também comentar sobre a 

questão das vacinas, hoje a gente viu... hoje foi o público mais, o maior público que buscou, 

enquanto a vacina está ali no posto dos fundos, dou os parabéns, mas tem muita gente com 

a vacina atrasada, tinha gente hoje, sou funcionário da saúde, trabalho no posto, tinha 

gente com mais de 60 anos fazendo a vacina hoje, quem tá atrasado tem que fazer, mas é 

muito importante esse pessoal que está atrasado fazer sua vacina porque isso vai facilitar 

para o município abrir para novas faixas etárias, a gente podia tá vacinando quando vê, 

gente de 18 anos e não tá sendo vacinado porque tem muito remanescente, então deixo 

aqui o pedido que se faça, que  o pessoal que está para fazer a vacina, que não fez, que 

procure a unidade de saúde para fazer, para fazer a sua vacina e assim ajudar o município, 

dar o reconhecimento para o pessoal, para a equipe de vacinas que tem se dedicado 

bastante, tanto aqui quanto lá nos Pachecos, tem se dedicado bastante e acho que a forma 

da comunidade retribuir essa dedicação desses funcionários é ir até a sala de vacina, fazer 

sua vacina, se beneficiando, se protegendo e se Deus nós vencemos essa pandemia o mais 
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breve possível." Usou a tribuna o VEREADOR ALVICIO, saudou a Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também gostaria de aqui sobre 

os pais, a todos os pais do nosso município, dar os parabéns e um abraço do Homem do 

Chapéu a todos os pais, infelizmente o meu não está mais com nós, o ano passado faleceu, 

tinha 88 anos mas deixou o seu legado de honestidade e de um pai muito honesto e eu siga 

o exemplo que ele deixou comigo e quero aqui também falar a respeito das pessoas que 

não vieram se vacinar, que venham se vacinar, essa semana passada agora eu fui até o 

posto me vacinar porque no dia que era de eu me vacinar eu não pude porque eu estava 

bastante doente, mas agora fiz a vacina e peço ao povo, se esforça e venha até o Posto se 

vacinar que você não está se protegendo só assim mesmo, tá protegendo as pessoas que 

estão ao seu redor também, é um ótimo atendimento ali, as enfermeiras ali muito querida, 

muito educada, um atendimento muito especial, só quero agradecer o atendimento ali das 

enfermeira, são umas ricas de umas pessoas ali, atendem a gente com todo carinho, não 

tenha medo de vir se vacinar, não dói nada a vacina, para mim não me deu sensação ruim 

nenhuma, tem pessoa que diz que dá algum problema, uns dá uma coisa, outros dá outra, 

para mim foi a mesma coisa que tomasse qualquer outra injeção, para mim foi 

normalmente, apenas fica doído o braço uns dois, três dias mas isso aí não dá nada. 

Também tô muito faceiro porque tive conversando com o povo do Pacheco e Gramal e as 

patrolas estão fazendo aquela região lá, patrolando as estradas lá, fazia dia já que até já 

tinha botado pedido nessa casa e tinha umas partes bem complicada lá agora que tá 

ficando bom, a pena que tá vindo uma chuva aí mas acho que não vai estragar porque não 

é muita chuva, que nem eu digo, a gente quer ver as estradas do município todas as boas, 

não é só da região onde a gente mora, nós somos vereadores de todo mundo e tô contente, 

agradecer o secretário que tá desempenhando um papel, que continue assim que tá de 

parabéns nosso secretário de obra, o povo ali é um povo que merece também o nosso apoio 

e então tá de parabéns o nosso secretário, tá ficando boa a coisa lá. Também estou botando 

um pedidinho nessa casa, junto com o nome dos colegas vereadores da bancada MDB, um 

pedido ali de uma pontezinha ali na residência do Olavo, que eles dizem Olavo Surdo, 

irmão do Vilson Sem Orelha, teve um acidente o filho dele, o Clovis, aí uns dias atrás e a 

situação para chegar até a casa dele é péssima, carro nem entra lá, é difícil, para passar 

de moto é complicado, tem uma sanga antes da casa deles, ainda temos situação em nosso 

município que ainda tem que ser resolvido, por isso que eu digo sempre a gente busca fazer 

o melhor para o município, pelas pessoas e sempre tem coisa nova que necessita de ser 

feito pelas pessoas, é uma família bem necessitada ali, o rapaz para chegar até a casa dele 

mesmo agora com esse acidente não tinha como o carro encostar na frente da casa dele 

para chegar até a casa dele porque não tem acesso por causa da sanga que não passa 

carro, gostaria que a administração olhasse com carinho, o secretário de obra e o mais 

rápido possível construísse uma pontezinha ali para aquela família que estão muito 

necessitados de uma ponte ali, até as pessoas que deram apoio ali, foram dar uma ajuda 

ali através da igreja ali, o meu irmão e a família ali todos ajudaram, fizeram uma 

campanha do quilo e deram um apoio para ele ali e levaram lá o mantimento, uma família 

muito carente, mas não deu para chegar de caminhonete até a casa dele, então eu gostaria 

que a administração fizesse uma pontezinha ali para eles, eles merecem como todos 

merecem, não é só um que merece, mas a gente sempre descobre necessidade das pessoas, 

é só a gente sair e visitar as regiões e as casas que a gente vê sempre tem algo para gente 

buscar para melhorar a vida das pessoas do nosso povo baronense, parece assim que a 

gente olha para os lados e diz não, daqui 15 dias eu não vou ter o que pedir lá na câmara 

para fazer pelo povo, parece que já fizeram tudo, mas tu sai, conversa com as pessoas e tu 

já vê coisas que as pessoas estão precisando e em necessidade e assim a vida continua, 
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nunca ninguém vai fazer tudo, mas a gente sempre buscando fazer o melhor pelo nosso 

povo, pelo nosso agricultor que tanto necessita, que tenha um bom apoio da nossa 

prefeitura,  da nossa administração, então peço o apoio dos colegas aí para que seja feito 

essa ponte ali para essa família que é muito necessário, uma coisa de muita necessidade, 

eu gosto sempre de meus pedidos, fazer pedido que some na vida das pessoas, é um marco 

que a gente deixa positivo aqui nessa casa é buscar coisa boa para as pessoas que estão 

precisando, eu cuido muito para fazer a minha parte dessa maneira ver aquilo que as 

pessoas mais necessitam e trazer e tentar realizar porque fica marcado na nossa história, 

é o que nós vamos deixar nessa terra o dia que nós sair dessa terra, é um bom legado, 

nada nós vamos levar com nós, então vamos fazer o que nós puder pelo povo porque quem 

vai nos dar recompensa é o papai do céu e com essas palavras agradeço a todos e fiquem 

com Deus.” Usou a tribuna o VEREADOR FABIO, saudou a Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. “Queria desejar um feliz dia dos pais 

também, infelizmente eu não tenho mais meu pai comigo, mas agradeço a Deus o tempo 

que eu pude passar junto com ele também. Primeiramente queria fazer só uma observação 

aqui que eu fiz um pedido de indicação semana passada para que seja realizada uma 

análise das propriedades do município que estão irregulares sem matrícula e escrituras e 

aí qual veio a resposta que será realizado o contato junto com a empresa, órgão federal 

que vinha prestando serviço de georreferenciamento em nosso município, tomara que 

consiga isso aí para futuramente mais poder regularizar o máximo de propriedades dentro 

do nosso município, qual os produtores aí necessitam muito, questão de blocos e coisas. 

Eu fiz um pedido hoje também nessa casa aí, já vou falar em Tribuna aqui já para explicar 

bem para o pessoal que nós assiste, que é um pedido de indicação de fiscalização de 

combustíveis que está sendo vendido no interior do nosso município, não quero prejudicar 

o nosso colono que recebe o combustível em casa, mas pelo que eu vi e andei 

acompanhando, esse pessoal que faz essa venda não é do nosso município então é um 

pessoal que vem trabalhando dentro da nossa cidade sem pagar imposto e eu sempre 

apoiei, apoio os comércios locais aí sempre então fiz esse pedido para administração 

acompanhar a situação de perto que no qual se precisar isso aí então procurar os nossos 

comércios locais, fazer uma parceria porque se o colono precisa do combustível no interior 

então a gente tem postos de combustíveis na cidade aí que possa fazer essa venda então se 

a gente conseguir fortalecer nosso comércio aqui, a nossa cidade sempre tem a ganhar. 

Queria fazer um comentário também sobre uma publicação no face que eu vi aí semana 

passada, a qual  o colega Vereador Leandro andou postando aí, a questão de referência 

de uns ônibus da administração, ônibus escolares, eu concordo com o colega que seja 

investigado, que seja fiscalizado tudo do nosso município, dentro da administração, mas 

eu acho que tem que mostrar a verdade, não adianta ir lá e bater uma foto lá e tentar de 

repente iludir as pessoas, o ônibus que apareceu na foto ali, eu tive falando com o 

secretário de administração, ele me informou que há dois anos atrás recebeu a visita da 

Brigada Militar de nosso município a qual pediu para analisar o ônibus o qual estiveram 

vistoriando e pediram para o secretário afastar o ônibus da linha que o ônibus já tá teria 

muita coisa para fazer no ônibus e o ônibus estava, como é que eu vou dizer, precário para 

fazer a rodagem, então eles pediram para ser afastado o ônibus, então o ônibus ficou num 

pátio lá, claro 2 anos na rua ali vai deteriorar o material, então só que esse ônibus já está 

afastado, já está sendo indicado para leilão então eu acho que tem que fiscalizar, tem, mas 

tem que falar a verdade para pessoa, não adianta tentar iludir as pessoas, falei com o 

secretário também, da educação, temos hoje cinco ônibus, duas vans, três micros, prontos 

para rodar, única coisa que será feito neles a partir do dia 23 do oito, será uma lavagem, 

troca de óleo e lubrificação, em questão de mecânica os ônibus estão prontos para rodar, 
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me confirmou ele, então queria também, não posso deixar de agradecer nosso secretário 

de obras também, o Toninho, a qual vejo vários, vi vários elogios a ele, claro que não vai 

conseguir abranger todo o nosso município em tempo recorde aí, mas aonde ele tá 

passando o pessoal está agradecendo que tá ficando excelente serviço, então quero 

agradecer a ele, continue com esse trabalho está sendo feito e também queria parabenizar 

a administração e o secretário também, do partido ali no qual o Mateus falou nisso 

também, pela verba da Casa do Mel, a ponte que ficou excelente também, o plainado, então 

ficou um serviço muito bom, eu quero deixar meus parabéns aí também.” Usou a tribuna 

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

pessoas que se faziam presentes. "Eu quero fazer um pedido, primeiramente de 

parabenizar a todos os pais, eu não tenho mais o meu infelizmente, mas quero dar os 

parabéns para quem tem seus pais e trate com carinho porque depois que perder não 

adianta mais, é isso aí pessoal, temos que cuidar nossos pais, são os que dão incentivo 

para nós, e primeiramente aqui eu tenho um pedido de indicação nessa casa a respeito dos 

professores ali, uma ajuda de custo porque hoje elas estão em casa, elas estão gastando, 

é internet, todo o material delas, eu queria ver isso se o prefeito tem como dar uma ajuda 

para elas porque tudo é gasto que elas têm, se achar que ele pode, vocês colegas 

vereadores aí também não sei o que vocês acham, mas deve ser favorável e também saber 

a respeito do terreno do meu amigo Iguinho ali, ele estava para construir e aquela área 

está de preservação, até nem sabia disso aí, estava pagando IPTU, tudo certinho e o Seu 

Anselmo foi lá para fazer a casa aí foi ver, é uma área de preservação que está aquilo ali, 

mas até eu tive lá conversando com o prefeito, deve ter um jeito de ter como acertar porque 

é um terreno pelo lado de cima da casa dele, não dá 7 metros, não tem árvore, não tem 

nada ali, o terreno limpo, só construir, mas até eu estive conversando com ele, disse não, 

vamos ver o que tem que fazer, tem mais uns terrenos lá para cima, é meio complicado, 

mas vamos ver o que que vai dar nisso aí, e também quero saber a respeito do transporte, 

quando é que vai começar as aulas, temos todo atrasados, até os transportadores me 

ligaram para saber, disse hoje vou perguntar ali, vou saber alguma coisa, para quando 

que ficou isso aí, todo mundo precisando porque muitos dependem daquilo ali então como 

tem o Paulinho e o Edimar, não vou citar o nome, todos que puxam o transporte estão 

necessitados  e por enquanto era isso aí." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores 

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

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

que se faziam presentes. "Hoje eu vim aqui para falar sobre uma postagem que foi da Casa 

do Mel que o prefeito e o vice-prefeito fizeram semana passada e achei que eles deviam 

ter um pouco mais de humildade e falar sempre a verdade, não ficar só gavando quando 

as coisas estão boas e quando é do partido deles do MDB e PTB então queria dizer que 

essa Casa do Mel teve muita gente que teve bastante favorável e ajudou, foi o deputado 

Heitor Schuch que trouxe essa verba para cá e também mais três pessoas que correram 

muito e se empenharam o máximo, que é o Omero que é presidente do sindicato dos 

trabalhadores e o Valdomiro Abreu que na época era Secretaria da agricultura e o Paulo 

Bridi presidente da associação dos apicultores então essa aí a gente tem que... ficou feio 

porque botaram uma postagem até no Regional ali e não falaram todos os nomes e os 

agradecimentos então a gente fica triste né porque essa verba veio ali eles botaram no 

valor de R$ 238000 ali e aí eu digo que foi mais de dois anos que veio essa verba, se eles 

estivessem a competência de já ter feito e não ficado por briguinha política, que foi o 

partido PSB que mandou essa verba, ficaram com implicância, hoje eles vão gastar o 

dobro, então faltou competência então a gente fica triste por isso porque quando é do lado 

deles eles gavam   e querem que a gente esteja junto e bata palma mas quando é o melhor 
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nosso município também, que todo mundo tá batalhando para trazer mais coisas que os 

deputados aí e eles não fala a verdade, então a gente fica triste por essa parte. Também 

hoje botei um pedido aqui na casa sobre o serviço que está sendo prestado aqui no Barão, 

aí eu pedi um orçamento de todas as oficinas aí, que foi feito desde o começo do ano aí, 

para ver o  que foi gasto e o que que foi gasto aí, a gente vamos... eu vou pegar em mãos 

isso aí e vou tirar saber e vou ir a fundo porque tem muita conversinha daqui conversinha 

dali então como é meu compromisso é fiscalizar eu quero a resposta do prefeito aí e 

também sobre o que o colega falou aí, Fabio,  sobre a minha postagem no Facebook, hoje 

a gente estando mais afastado por não tá muito perto da população, hoje o Facebook é 

uma ferramenta de trabalho, então a gente tem o direito de postar, então eu fui lá, ligaram 

para mim e eu fui lá dar uma olhada, até nem olhei muito, mas me decepcionei ali porque 

salvou só aquele ônibus de repente que ele tá falando, que estava ali afastado mas tem 

vários ônibus, pneu careca, sem vidro, ônibus abandonado ali dentro, envergonhadamente 

olhei ali de perto e entrou brejo para dentro do ônibus aí vocês vê a falta de capacidade 

de uma Prefeitura, entrar um brejo dentro do ônibus e não ir alguém lá botar um veneno, 

que chega um ponto que botar um veneno lá porque é muito triste, então eu dou uma ideia 

para o prefeito para pegar fazer uma limpeza nesses ônibus aí, botar um funcionário, que 

tem vários funcionários aí no Barão que batem o cartão e ficam passeando aí pelo Barão, 

pegar um desses funcionários que tão parando aí, parado sem fazer nada e ir lá ligar o 

ônibus e não funcionando, chamar o mecânico, ver o que que vai precisar, bateria, todo 

mundo sabe que carro parado fica... dá problema, então é isso daí queria dizer que meu 

trabalho vou continuar assim e vai ser os quatro anos, não vai ser... achar que vão me 

chamar na prefeitura e vão passar a conversa em mim e eu vou estar do lado não, vou 

estar do lado certo, o que tiver de bom vou estar junto, vou dar os parabéns, mas o meu 

compromisso é fiscalizar, entendeu? Então é isso daí, eu quero dizer que eu para mim nada 

me ofende, quem gosta do meu trabalho, gosta, quem não gosta só lamento porque eu vou 

fazer o que eu acho certo e eu sempre digo meu compromisso é com o povo." Usou a tribuna 

o VEREADOR MARCIRIO, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Quero entrar no assunto ali da postagem ali, que o 

Maninho postou essa semana, eu tive ali hoje dando uma olhada ali porque é bom a gente 

conferir porque a gente tem que falar a verdade e tem vários ônibus mesmo ali em situação 

precária, não é um, não é dois e nem três, tem uns 10 ônibus ali sujo, com brejo dentro 

mesmo, tem bastante mesmo e não é chegar aqui e querer faltar com a verdade, quem tá 

nos assistindo pelas redes sociais vai ali amanhã e dá uma olhadinha, a gente não tá 

mentindo, a realidade é essa, é muito precária a situação e sobre a situação da Casa do 

Mel eu entendo a indignação também do Vereador Leandro, Vereador Maninho, porque 

eu já fiz aqui nessa casa, já discursei aqui defendendo as pessoas que ajudam, os 

deputados que mandam recurso para o nosso município porque tem deputados que 

mandam recurso para o município chega aqui e não é divulgado o nome deles e nem do 

vereador que representa, então eu já pedi isso aqui em Tribuna para que divulgue, eu sei 

porque eu já passei por essa situação em 2018 quando o meu partido conseguiu aquela 

retroescavadeira que veio indicada pelo Deputado Giovani Cherini para a associação da 

Invernada dos Abreus, veio aqui o deputado acertou com o prefeito, tudo certinho para 

mandar para a associação da Invernada, mas quando chegou a máquina eu fui lá, o 

prefeito mandou fazer uma postagem no... até foi no jornal, que mais uma conquista da 

administração, sendo que o prefeito só assinou para receber aquela máquina, foi tudo o 

PL que fez todo o trabalho, conseguiu aquele recurso ali e não foi bem visto no município 

pela administração, era para ter colocado, eu penso assim, trabalhar tudo junto, quem 

ajudou tem que ser visto  que ajudou o município, aí eu fui lá conversei com o prefeito lá 
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pedir para botar ali um panfleto ali com o nome do deputado Giovani Cherini, ele liberou 

me deu a chave da máquina fui lá coloquei, chaveei a máquina, entreguei a chave para o 

prefeito, fui para casa, no outro dia de manhã passei ali não estava mais, estava lá nos 

fundos da prefeitura jogado no lixo, retiraram na mesma noite, isso não é assim que a 

gente trabalha, não é o meu jeito de trabalhar e sempre vou trabalhar dessa forma porque 

não é apagando a luz do outro que é tua luz vai brilhar, a gente tem que fazer que a luz da 

gente brilhe, pode ter várias luzes acesas, se tu fizer um bom trabalho a tua vai brilhar 

também, então eu entendo essa indignação do colega Maninho, a situação é bem 

complicada mesmo. Eu também deixei, tive um pedido aqui junto com os colega aqui, com 

o Maninho, esse pedido de informação sobre a oficina da prefeitura aqui, que tá 

trabalhando, a gente poder informar para a população como tá funcionando e também 

essa indicação, estou junto com essa indicação aí com o vereador Jaire, também desse 

outro pedido de indicação aí." Usou a tribuna o VEREADOR MARCOS, saudou a 

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

está nesse momento bom da questão Casa do Mel e como hoje é uma pauta bem divulgada, 

bem conversada nessa casa, por um acaso hoje tive uma conversa com o presidente da 

associação dos apicultores de Barão do Triunfo que é o Paulo Bridi, meu parente assim 

como parente do vereador Mateus, também nosso primo, porque via essa questão de, como 

direi assim, todo mundo querendo ser o pai da criança porque a criança bonita daí todo 

mundo quer adotar o filho, muitas vezes quando a criança é feia fica na casa de adoção 

por muito tempo, então isso é uma dificuldade e daí numa conversa com ele eu tive... vamos 

conversar sobre, daí ele me fez uma explanação muito boa que eu gosto de... queria trazer 

aqui na reunião presidente, a Associação dos apicultores teve início, os primeiros passos 

em 2008 por intermédio dele e de outras pessoas tantas aqui que ele não citou nem o nome 

para não esquecer ninguém e do extensionista Gladimir, na época da Emater, que era 

defensor dessa causa, a princípio essa Associação queria fazer compra coletiva de 

equipamentos e materiais para poder beneficiar cada um o seu mel porque era a 

diversificação de cultura tanto falado por nós e por tantas pessoas e eles começaram a 

diversificar na questão do mel, passou tempo 2008 para lá, 2017 com o desenrolar dos 

fatos foi feita uma assembleia para registro dessa associação, 2017, foi fundada a 

associação em outubro de 2017, registrado em cartório, tudo certinho, então... e o Paulo 

me disse, posso citar o nome dele porque ele não tem problema nenhum, ele me disse que 

sempre desde o primeiro passo dado sempre tinha muito cuidado de não envolver questões 

políticas na associação porque poderia ficar... criar aquela situação, não porque é o meu 

partido, é o meu partido e eles pensavam na associação como de fato existe hoje, na época 

o secretário da... depois disso, depois de fundada começou as tratativas e conversas, 

secretário Valdomiro que foi o dito pelo Paulo que foi o que mais trabalhou para trazer 

essa Casa do Mel, para conseguir essa verba, Emater trabalhou muito, o município 

também fez alguma coisa no momento e ele como presidente e toda diretoria trabalharam 

bastante e a questão do Heitor Schuch ser o que trouxe essa verba, como dito pelo Paulo 

e pelo Valdomiro eles nunca queriam envolver política tanto é que no momento de precisar 

a verba, de ter verba disponíveis foram falar com o prefeito, prefeito o senhor tem algum 

Deputado que traz a verba para nós, para ser o seu Deputado, para não ter depois 

tranqueiras no desenrolar das coisas, o prefeito disse não, se o Heitor Schuch disse que 

consegue, ótimo, vamos pegar a emenda dele, nós temos o partido no Barão, nós temos 

que unificar o município, temos que crescer o município, como de fato ficou definido pela 

verba do Heitor Schuch, isso em 2018, essa Associação tem hoje, diz ele que tem em torno 

de 75 sócio e em volta de uns 40 atuantes que então em dia trabalhando realmente e como 

de fato comentado aqui já, estava ouvindo os discursos de vocês, a dificuldade de 
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comercialização é grande e seria a melhor saída hoje seria transformar essa Associação 

em cooperativa, mas é um trâmite bem difícil, bem complicado e o Paulo comentou que já 

foi até sugerida a ideia de eles comercializarem mel por intermédio da cooperativa de 

Sertão Santana, eles conseguem intermediar à venda do mel deles aqui, beneficiado, com 

etiqueta da Associação dos apicultores, então para divulgar o trabalho, para começar a 

crescer porque uma associação de comercialização de produtos assim não funciona com 

um produto só, ela tem que diversificar, eles vão começar só com mel, vai ser difícil, então 

os outros já têm outras coisas, colocam o mel deles, pode funcionar, isso é um trabalho 

em conjunto, Prefeitura Municipal, Emater, secretário do... Sindicato aqui o presidente, 

então isso que a gente tem que fazer, trabalho em conjunto e sem contar que a prefeitura 

com obrigação ou não, projeto obrigatório ou não, fez uma bela ali, de acesso que todo 

mundo sabe a tranquilidade que é, Certaja também que fez uma bela rede, Corsan, a 

pessoa do Gabriel também fez um belo serviço de instalação de água com tudo o que 

precisou se colocar ali, então é isso que eu só queria colocar aqui porque... para 

abrilhantar a conversa presidente." A PRESIDENTE LAURENI usou a palavra. "Pois 

bem, muito bem colocado vereador Marcos, acho que essa casa ela vem para beneficiar o 

nosso povo, nosso produtor de mel, nosso apicultor e eu sei que muitas pessoas já 

trabalharam, claro que nunca se desfaz os deputados que estão nos... que estão nos 

auxiliando determinando as suas emendas parlamentares, eu sempre digo nesta casa aqui, 

nunca gostaria que ficasse esquecido, qualquer Deputado que destinar a verba para o 

nosso município será sempre bem-vindo e que vereadores que tem os seus partidos como 

PSB que tem o Heitor Schuch que destinou esta verba, convide ele, ele pode vir nessa casa, 

aqui não tem política aqui tem é trabalho desde que nós vereadores soubermos como 

determinar essa conversa, aqui não existe política, aqui seja o prefeito, seja vice-prefeito, 

seja PTB, seja PP, seja quem for, eu acho que nós temos que trabalhar em comum acordo 

para que o nosso município ande para que aquelas pessoas que nos acreditaram, que 

deram seu voto a nós, se sintam orgulhosos por isso porque eles confiaram em nós, eles 

não estão determinando partido, eles acreditaram no Leandro, acreditaram no Fabio e em 

nós vereadores então é isso que nós temos que retribuir para o nosso povo e quem sabe ir 

atrás como o Marcos foi falar com o presidente da associação, não sei se vocês saberiam 

que era o Paulo Bridi, que muito se esforçou, que muito já trabalhou, a Emater não faz 

nada mais que a obrigação dela, se ela tá junto trabalhando ela tem um convênio com o 

município, ela deve isso, sindicato rural, por que é sindicato rural? Porque tem o 

presidente que apresenta o nosso povo da colônia, também tem obrigações, eles estão 

numa entidade pública, eles devem isso ao povo, então nós como vereadores também 

devemos o respeito, o trabalho e também respeitar o executivo, se o executivo não falou 

aquele dia, não sei, mas esta casa aqui, eu tenho compromisso de dizer que todas as 

emendas parlamentares que vierem serão divulgadas aqui nesta casa. Também gostaria 

de dizer sobre o covid né, a gente viu, não sei se vocês já viram, já temos quatro casos 

ativos, preocupante, me preocupa e muito, a gente estava zerado, temos quatro casos 

ativos e temos um hospitalizado então já sabendo que o nosso grande amigo vereador, ex-

vereador Osmar já se encontra em casa né, graças a Deus, foi um guerreiro, um lutador, 

já venceu, um vencedor, já está em casa, mas sabemos do período que ele passou 

hospitalizado, que foi muito dolorido para família, a família se uniu muito e graças a Deus 

essa pessoa que representou esta casa aqui também, dois mandatos que eu me lembro de 

vereador, trabalhou por nosso povo, conseguiu, graças a Deus e graças ao esforço da 

família e dele, sair dessa né gente, isso é muito preocupante, essa doença é muito invasiva, 

ela é muito triste, como disse agora alguém aqui na Tribuna, não lembro qual dos 

vereadores, pessoas até de 60 anos que não estava afim de se vacinar mas quando eles 
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ficam vendo que essa doença mata, realmente ela é agressiva quando a pessoa tem outros 

problemas, a pessoa tá voltando atrás e tá vindo procurar a vacina, nós temos uma grande 

equipe, umas pessoas com o coração é muito grande aqui que estão atendendo nosso povo 

e graças a Deus nós temos isso no nosso Posto de Saúde. Também coloquei dois pedidos, 

um pedido de informação, até gostaria de deixar dito aqui né que é sobre o nosso cemitério, 

que é uma preocupação grande minha, já houve aqui um pedido do vereador Marcos, mas 

eu tô junto, já cobrei bastante do executivo e tu continua cobrando e outro é o retorno da 

empresa que fez o calçamento na Rua Coronel Juca Tavares, parece que a empresa 

deserdou, a empresa não apareceu mais, tô pedindo ao prefeito, se ele tem que rescindir o 

contrato dessa empresa que faça urgentemente, a gente não aguenta mais, eu falo até como 

moradora, a gente acha ridículo aquilo ali, abandonar a obra do jeito que está 

abandonada." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, 

votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, Projeto de Resolução e 

Projeto de Lei: INDICAÇÃO Nº 096/2021 DO VEREADOR MATEUS que seja 

providenciado meios para retomada das atividades do telecentro.  INDICAÇÃO Nº 

097/2021 DO VEREADOR MATEUS que em virtude da Reforma da Previdência, seja 

estudada a possibilidade de alterações no Regime Jurídico e no Plano de Previdência dos 

servidores. INDICAÇÃO Nº 098/2021 DOS VEREADORES JAIRE VARLEI E 

MARCIRIO que estude a possibilidade de ser criado ajuda de custa com despesa de 

internet a ser destinada aos professores da rede municipal, uma vez que estão em aulas 

remotas, e custeando do próprio bolso essa despesa. INDICAÇÃO Nº 099/2021 DO 

VEREADOR FABIO que realize fiscalização sobre a venda de combustível no interior 

do município, venda essa feita por vendedores de combustíveis de outros municípios. 

INDICAÇÃO Nº 100/2021 DO VEREADOR MARCOS que seja estudada a 

possibilidade de criação de um programa municipal para recolhimento de animais de rua, 

perdidos ou abandonados, contemplando a criação de abrigo municipal ou terceirizado para 

guarda e tratamento destes animais. Justificativa: O recolhimento da população de animais 

rua, perdidos ou abandonados, além de dar um tratamento digno aos mesmos, é uma 

medida de saúde pública. Através do referido programa, poderia haver a criação de um 

abrigo municipal ou terceirizado para guarda dos animais, através do qual, entre outros, 

poderiam ser prestados os seguintes serviços: Recolhimento e guarda dos animais de rua, 

em situação de abandono ou perdidos; Controle populacional humanitário dos animais 

através esterilização; Recuperação e cuidado a animais atropelados, doentes, filhotes, 

fêmeas prenhas, etc; Vacinação; Doação de Animais; Atendimento às denúncias de maus 

tratos.   Assim, com vistas a prevenção, a redução e a eliminação das causas de sofrimentos 

físicos e mentais dos animais, bem como promover a melhoria da qualidade do meio 

ambiente, garantindo condições de saúde, segurança e bem-estar público, é que pedimos a 

aprovação da presente indicação. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 096/2021 DOS 

VEREADORES ALVICIO, RODRIGO, FABIO E MARCOS que seja providenciado 

a construção de uma ponte onde dá acesso a residência do Senhor Olavo, irmão do Vilson 

sem orelha, na localidade do Cerro dos Abreu. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

097/2021 DOS VEREADORES RODRIGO, FABIO, MARCOS E ALVICIO que seja 

providenciado rebaixamento da lomba próximo a residência do Senhor André Gimenes, na 

localidade da estrada do fumo. JUSTIFICATIVA: Sabe-se que será alargada a estrada do 

fumo e está lomba é um ponto crítico nesta estrada. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 

037/2021 DA VEREADORA LAURENI que informe como está o andamento sobre a 

regularização da área cemitério e sobre a finalização dos trabalhos do calçamento das ruas 

Coronel Juca Tavares e Leandro da Rocha Fallavena. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 

038/2021 DO VEREADOR LEANDRO que informe quais são os problemas de saúde 
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das funcionárias Silvia e Giovana que as impossibilitam de trabalhar presencialmente, onde 

hoje estão trabalhando de casa, e se é preciso outro funcionário no departamento pessoal 

por que a funcionária Geovana não está trabalhando normalmente, sendo que assim o 

serviço renderia mais. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 039/2021 DOS 

VEREADORES LEANDRO, MARCIRIO E JAIRE VARLEI que informe como anda 

o processo de licitação para o transporte escolar para o início das aulas. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 040/2021 DOS VEREADORES LEANDRO, MARCIRIO E 

JAIRE VARLEI que enviem prestação de contas das oficinas, relação de serviços 

mecânicos prestados nos veículos da Prefeitura, informando a oficina e os valores por 

veículo, realizados nesse ano. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 007/21 – Prorrogação 

da vigência da Resolução n° 09/2020, que estabelece novos procedimentos preventivos ao 

contágio pelo Novo Coronavírus (COVID 19), no âmbito da Câmara Municipal de Barão 

do Triunfo/RS e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 037/21 Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a contratar emergencialmente um (01) Contador (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 

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

que se faziam presentes. "Quero aqui deixar o meu Feliz Dia dos Pais a todos os pais, que 

sejam muito, como dito pelos colegas, que é muito importante o pai, a figura do pai e como 

a presidente muito bem colocou nem sempre o pai é o sangue, pai é o que está presente, o 

pai é o que cria, o pai que ajuda, que aconselha, então isso é muito importante, meu pai 

não está mais conosco, mas foi um baita exemplo para mim sendo inclusive Vereador dessa 

casa no primeiro mandato do nosso município e isso me deixa muito feliz. Queria 

presidente fazer um breve comentário a questão dos ônibus que os colegas comentaram, 

realmente estamos aí prestes a voltar às aulas e eu concordo com a preocupação do 

Vereador Leandro que na verdade a preocupação dele é preocupação de todos né, que a 

questão dos ônibus estarem em condições no início do retorno às aulas, mas acredito que 

a maioria de, que nem o Vereador Fabinho falou, vereador Fábio Ferreira, falou que nós 

temos 10 ônibus entre micros e vans em condições, então mesmo que como o secretário 

falou dia 23 vai começar, deixar tudo em dia com troca de óleo, lubrificação e lavagem, 

eu acho que a gente está tranquilo, está tranquilo com esse retorno, início do mês, 16 de 

setembro que é a data prevista, mas muito louvável a preocupação, eu também me 

preocupo com isso, estive na prefeitura, fui secretário e coordenador de educação por um 

período, nos preocupávamos muito com as condições, pena que naquela época logo parou, 

tivemos a parada pela pandemia, mas também nos preocupávamos muito e é só uma 

preocupação, a segurança né, segurança das crianças e eu tenho certeza que o prefeito se 

preocupa muito com isso, inclusive para não arriscar processos judiciais por acidentes 

oriundos de falha mecânica, que isso não pode acontecer. Presidente, uma coisa que a 

gente sempre comenta muito, eu comento e todos colegas comenta também é a questão da 

limpeza de nossa cidade, eu estava dando uma caminhada hoje, dando uma olhada, queria 

pedir aqui verbalmente para não estar colocando pedido, que o secretário da agricultura, 

secretário de obras, na medida do possível organizasse uma equipezinha de 2 pessoas para 

dar uma caminhada pela cidade, talvez com a bomba de veneno nas costas caminhando 

por ali, liberando boca de lobo, tem alguns brejinho tapando ali daqui a pouco vem uma 

chuva forte, dá um problema, então esse tipo de coisa, em torno dos prédios públicos como 

aqui na Câmara de Vereadores também, mas essa limpeza que a comunidade muitas vezes 

passa ali e observa, aquilo chama a atenção e é uma coisa pequenininha que a gente pode 

resolver de barbada para não criar problemas, casos e situações de rede social, então isso 

não adianta, eu acho que é uma coisa fácil de resolver para evitar essas conversas que 
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não resolvem. Muito obrigado pela atenção de todos, pelo Facebook, pelas pessoas que 

aqui estiveram e um boa noite." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, 

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

"Hoje conversando com um morador ali da Estrada do Rodeio, Boca do Campo e cobrou 

a função da lixeira, ainda comentei que na semana passada o vereador Maninho tinha 

feito uma indicação para a colocação de uma lixeira na região e até comentei com o 

Maninho, se for o caso o município não tiver disponível uma lixeira então que fale, quando 

vê a comunidade mesmo possa tá providenciando alguma coisa, o importante que se 

providencie o recolhimento, pelo que eu vi na resposta dele, a prefeitura diz que tá 

comprando umas novas lixeiras, tomara que esteja comprando e que coloque nessa 

localidade em especial pois é uma região com bastante moradores aqui no nosso município 

e estava olhando o contrato do recolhimento de lixo, eles tem que... tem que ser recolhido 

duas vezes por mês na antiga Escola Afonso Guerreiro Lima e uma vez na igreja São 

Pedro, então seria três vezes na mesma localidade, estão no mesmo pátio a antiga escola 

e a igreja, então que a prefeitura providencie o mais breve possível essa colocação das 

lixeiras para beneficiar essa população aí por causa que as pessoas ficam até falando que 

não pode queimar, mas também não tem o recolhimento e ali tem bastante casas. Também 

reforço o pedido verbal que o colega Marcos fez na questão da limpeza da cidade, durante 

o final de semana estive num comércio aí no centro, um cara que está investindo 

consideravelmente na cidade e ele se queixou da questão da poeira na frente de seu 

comércio aí eu até... ele falou, minha equipe limpa aqui na frente, mas do outro lado não 

é limpado, então fica difícil então acho que a parte da limpeza urbana cabe... que bom que 

tem moradores que fazem sua parte mas tem outros que não tem tempo, talvez não tenha 

equipe para fazer essa limpeza, é compreensivo então que o executivo providencie, é 

obrigação do executivo manter a cidade limpa ainda mais essa questão. Também 

conversando num outro comerciante, o Fábio da Lotérica ali, ele me falou, já tinha me 

falado esses tempos da questão da estrada do Pouca Sombra, o colega Fabio fez esses dias 

uma indicação ali nessa... que fosse colocada uma placa indicando que o fluxo de 

caminhões viesse aqui pela linha... fosse pela Certaja, é uma coisa simples, é uma coisa 

básica, o município não vai gastar 100 pila para botar aquilo ali e quantas vezes teve que 

caminhão lá fazer essa. Teve que retro da prefeitura socorrer alguém, então peço que o 

executivo providencie a colocação desta placa ou então que autorize porque eu tenho 

certeza que vai ter gente que deve estar penando com esta dificuldade desse transporte que 

vai pegar e doar esta placa, então que o executivo ou coloque ou permita que alguém 

faça." Usou a palavra o VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder do PDT, saudou a 

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

agradecer a todos que nos assistiram via Facebook e os que estão presentes. Quero 

também dizer para vocês que eu falei com o secretário de obras, Toninho, a respeito do 

plainado lá do Gramal, eu não sei quem é que estava nas máquinas da sexta-feira mas eu 

falei para ele, ele me disse que tem que pagar uma taxa, nem sabia disso que tem que pagar 

para fazer um plainado, mas tem que pagar, o rapaz nem sabia disso aí, eu fui ali e peguei, 

não sei se fizeram, aí vim, comuniquei com o Toninho, foi feito, fui lá e paguei, tá tudo 

bem, se der eles vão fazer hoje, mas não fizeram porque eles não passaram sexta e hoje eu 

não sei se eles foram pra lá, mas deixo aqui o pedido ele me atendeu muito bem. Também 

lá dos Pachecos, do Valcir, não sei se já veio os canos na prefeitura não, eles ficaram de 

fazer o bueiro de acesso a casa dele ali, que é aquela estrada que sai onde morava o sogro 

do falecido Pipoca e não sei se fizeram aquilo ali ou não, deve de... eles foram lá e 

colocaram duas viagens de saibro, mas acho que o bueiro não fizeram, não sei se já veio 

os canos ou não, mas deixo o pedido se não fizeram tenho certeza que eles vão fazer este 
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bueiro lá pra eles." Usou a palavra o VEREADOR LEANDRO Líder do PSB, saudou a 

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

desejar um feliz Dia dos Pais aí que foi domingo aí e também que nem os colegas falaram 

aí sobre as lixeira e a limpeza na cidade aí, foi um dos primeiros pedidos que eu fiz aqui 

na casa e briguei muito no começo, já de arrancada já, que tirei umas foto aí estava terrível 

aí o pessoal fala assim, ah não adianta botar pressão que não adianta, não, acho que o 

compromisso do vereador é fiscalizar e andaram limpando só que já passou um tempo e 

tá começando a ficar atirado de novo e as lixeiras infelizmente é envergonhoso porque eu 

não vi nada ainda, só falaram que vão fazer isso aquilo, mas não chegaram ainda, 

entendeu? Então é isso aí eu quero dizer que meu compromisso é fiscalizar que nem nos 

ônibus estão dizendo que vão estar em ordens os ônibus, não, sinceramente eu tô 

preocupado e não é também só da minha parte, é dos pais que mandam mensagens para 

mim e se preocupam porque é só o pessoal ali em frente à secretaria ali, da educação, da 

padaria do Sérgio, tirar um tempinho ali e se enganar com seus próprios olhos, entendeu? 

Então não vem aqui tocar para mim que eu tô criticando o governo, não, ao contrário o 

que eu puder ajudar eu vou ajudar e também queria dizer que nem a presidente comenta 

muito da casa, ela tá certa, a gente não tem que estar agradecendo muito os secretários 

aqui porque estão sendo pago que nem a gente está sendo pago para fiscalizar, então para 

ver o que tá errado a gente tem que dar em cima, agora ficar aqui gavando o secretário, 

não sei o que, ficar puxando o saco de secretário aqui para depois ele lá fazer alguma 

coisa e ganhar os votos, isso aí sim, isso eu acho errado, aí tão puxando o saco do 

secretário para se beneficiar, entendeu? Então é que eu digo, o nosso compromisso, pelo 

menos o que eu vou manter, é fiscalizar, entendeu? E é isso daí, eu sempre tô correndo, 

que nem eu digo pode me ligar o que eu puder ajudar estou sempre disposto, agora não 

vão querer vir tirar tudo que eu tô fazendo de bom, que é um excelente trabalho, que tão 

me gavando aí, com besteirinha, eu tiver que postar no Facebook eu vou postar porque é 

uma ferramenta de trabalho e se tiver alguma coisa errada vai ser a lei que vai falar, então 

é assim. Também queria dizer que eu vi uma postagem ali no Facebook que um homem 

sem palavra ele não vale nada, então eu queria dizer isso aí e mandar e digo até na casa 

do prefeito e do vice-prefeito, que o Marcírio é testemunha que a gente foi lá na prefeitura 

e ele garantiu para nós que a máquina saia na Invernada, então nós estava brigando não 

é por mim e pelo Marcírio e sim brigando pela associação, então não vem misturar as 

coisas, agora se eles não tiveram palavra e tiraram a máquina de lá e vão fazer política 

por outros lados daí problema é deles aí não é nosso, nós estamos fazendo nossa parte." 

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

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero aqui parabenizar os pais 

pela passagem do seu dia, uma data muito importante para todos nós que eu felizmente eu 

tenho meu pai vivo, graças a Deus, mas a gente sente só olhando nos olhos de quem não 

tem mais seu pai aqui, a gente vê a tristeza deles quando fala no dia dos pais, então valorize 

seu pai, tente ficar o máximo junto com ele no Dia dos Pais porque depois é tarde, não 

adianta se arrepender né, então eu não passei por isso mas não precisa a gente passar, a 

gente enxerga nos olhos de quem não tem seus pais junto, então é uma data muito 

importante, um feliz Dia dos Pais para todos os pais. Hoje eu fui ali na granja dar uma 

olhadinha ali, antes de vir para a sessão e estava olhando o acesso ficou muito bom ali, a 

ponte é uma ponte boa o acesso lá ficou muito bom e o plainando também mas tá ficando, 

que eu achei que não tá bom é a limpeza, tá muito brejento ali na granja, bastante 

vassoura, aqueles arvoredo todo no meio do brejo ali, então eu deixo um pedido aqui para 

os secretários convidar o pessoal ali, os seus funcionários e fazer uma limpeza lá, vai ficar 

muito bonito porque a chegada ficou muito boa, vai atrair muita gente chegar ali para 
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olhar a granja, vai chegar ali vai achar muito bonita a ponte, muito boa, o acesso lá muito 

bom, o plainando muito bom mas vai enfeiar aquele brejo na volta, então eu deixo esse 

pedido aí para os secretários que faça esse trabalho ali assim que for possível. Também 

falar sobre os ônibus ali que o colega Marcos falou, que bom que esteja mesmo Marcos 

porque a gente se preocupa porque eles estão muito feio, muito sujo, com casca por cima 

já de tá parado ali, a gente tem medo que vai começar a volta às aula agora e os ônibus 

não vai ter um bom funcionamento, mas se tá tudo ok, que bom." Neste espaço, usou a 

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

abertura da Sessão. "Falando em limpeza da cidade como o Marcos colocou, falou no 

minuto de Líder, a gente sabe de várias pessoas que saem fazer caminhada, que levam uma 

sacolinha já para recolhendo os lixinhos que se encontra nas ruas, hoje mesmo eu desci 

para baixo aqui, fui até a prefeitura e vi, não é 1, nem 2, nem 3, lixo largado nas beiradas, 

porque que a pessoa que traz o lixo não leva de volta, não custa né gente, eu acho que 

cada um fizesse um pouquinho a parte, a sua parte, nossa cidade seria mais limpa, mais 

cuidada, eu sei que não é fácil, sei que é fácil falar aqui mas na frente cada casa se o 

proprietário cuidasse não é difícil, não é difícil, hoje eu tô reclamando da minha rua, mas 

a minha rua tem projeto e tem custas, tem dinheiro envolvido que vai ser... que foi licitado 

a rua, mas eu gosto de plantar, eu planto na praça seguidamente tem mais pessoas 

voluntárias, então eu acho assim ó, na frente da sua residência o morador teria 

compromisso de limpar, não espere tudo o poder público, sei que o poder público tem o 

dever de cuidar a cidade, claro que sei mas também o morador pode cuidar na frente da 

sua casa, vejo muitas casas cuidados, não é que a gente tá dizendo para todo mundo, mas 

tem muitas pessoas que não arrancam nem um pé de guanxuma que tiver na frente da casa 

porque a prefeitura que tem que limpar, então acho... sou contra isso, vejo assim lixo na 

rua, vejo, junto muitas vezes, estou juntando, gosto de plantar, gosto de cuidar da minha 

cidade, amo a minha cidade, amo Barão do Triunfo, então eu digo que a sociedade só 

muda quando enxergamos a beleza do universo e que sejamos um pouco voluntário, quem 

quiser plantar uma flor traga e possa plantar na nossa praça." Nada mais havendo a tratar 

determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão 

Ordinária, dia dezesseis de agosto de 2021. 

 

 

Sala de Sessões, 09 de agosto de 2021. 
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