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Aos dezesseis 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 quarta 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 23/21, previamente 

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

correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. 01/21 convite para IX conferência municipal 

de assistência social. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: 

Of. n° 028/21 encaminhando proposições aprovadas em 09 de agosto de 2021; Of. Leg. n° 036/21 

informando aprovação do Projeto de Lei n° 037/2021. EXPEDIDAS A TERCEIROS: Não houve. No 

período do GRANDE EXPEDIENTE, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer 

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

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Eu tenho um pedido de providência nesta casa hoje, 

de uma ponte que fica lá na Invernada dos Abreus aonde dá acesso à residência de dona Elia, com 

patrolamento na estrada que vai a antiga residência do seu Luiz, falecido Luiz da Silva Souza, essa 

ponte lá eles usam para todo escoamento da colheita deles, tudo sai para Barão, é para cá, a saída toda 

é para cá e tem também o Jorge Corrêa que usa essa mesma ponte para acessar suas propriedades, só 

no município de São Jerônimo e aí essa semana passada  estava um rapaz passando lá nessa ponte a 

cavalo, o cavalo fundou as mãos num furo que tinha na ponte, o rapaz quase que se acidentou, a sorte 

que ele caiu e não caiu para baixo na ponte, mas o cavalo até se machucou bastante, então deixei esse 

pedido na casa hoje. Também eu tenho um pedido de informação aí junto com o colega Maninho sobre 

o acidente que aconteceu com o vice-prefeito ali na ponte do Guaíba, a gente fez um pedido de 

informação que a população nos cobra, se o vice-prefeito pode estar fazendo... andando nos carros da 

prefeitura, no caso levando paciente que uns dizem que era, a gente não sabe, a gente fez o pedido de 

informação para ver sobre o que que ele estava fazendo essa viagem dele, o que que ele estava fazendo, 

então também tem esse pedido de informação que é muito importante para a população ficar sabendo 

certinho como que tá funcionando as coisas. Também todos que nos assistem deve estar sabendo pelas 

redes sociais ali que eu publiquei nas minhas redes sociais ali de uma emenda que o PL, o meu partido 

junto com o deputado Giovani Cherini, conseguimos de R$ 420.000 que era para aquisição de uma 

escavadeira hidráulica, mas eu fui conversar com o prefeito e o vice-prefeito para gente cadastrar a 

emenda e eles me passaram que o município não tinha condições financeiras de pagar a contrapartida 

que ia dar aproximadamente uns R$ 200 mil de contrapartida aí a gente conversou bastante ali, chegou 

a um acordo de cadastrar um caminhão caçamba trucado, aí eu conversei com o prefeito, disse olha 

prefeito, vamos cadastrar se não vamos perder essa emenda mas numa condição, eu quero que esse 

caminhão caçamba, caminhão caçamba busque calcário para os agricultores, os agricultores compram 

calcário e o município manda buscar com caminhão e também outro acordo que eu fechei com ele ali, 

para também atender a agricultura, se tiver um agricultor que dentro da sua propriedade tem algum 

lugar que não tem como passar para trazer a sua colheita, mandar carregar uma caçamba de cascalho 

largar lá, se for preciso duas porque a gente já tem, o PL já tem também uma retroescavadeira aqui no 

município, conseguida pelo PL que eu nem era Vereador ainda quando a gente conseguiu esse recurso, 

então a gente tem, o PL vai ter no município como trabalhar bem para os agricultores com a 

retroescavadeira para carregar o cascalho e a caçamba para levar até a propriedade do agricultor, 
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não é dizer que vai ser só na agricultura, se não tiver serviço na agricultura também tem que trabalhar 

em todo serviço, a gente entende tá aí vai vir para trabalhar, mas a prioridade é da agricultura, então 

o pessoal que estiver nos assistindo quando chegar esse caminhão aí pode procurar o prefeito e cobrar 

que foi o acordo que eu fechei com ele, que o agricultor merece todo o apoio nosso porque aonde que 

alavanca o nosso município, nosso município é 90% agrícola, então a gente tem que atender bem nossos 

agricultores e eu acho que ficou de bom tamanho, claro que o meu interesse era cadastrar 

principalmente a escavadeira hidráulica, mas como o município não tinha condições, eu entendo, não 

vou comprometer o orçamento do município, querer comprometer,  o Prefeito sabe o que está fazendo, 

então cadastrei nesse caminhão que também é de bom tamanho para ajudar muitos agricultores." Usou 

a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 

se faziam presentes. "Começo aqui falando sobre umas reiterações que fiz durante esses últimos dias e 

umas informações não vieram completas, quero aqui reiterar e pedir que a casa encaminha novamente 

um ofício cobrando o Executivo a resposta dessas indagações, entre elas a gente fez por exemplo 

algumas bem simples, outras que a administração alega ter dificuldade de responder como por exemplo 

a questão das folhas pontos, mas a gente não está pedindo em forma de papel, pode ser através de uma 

mídia digital, através de um cd ou um pendrive, alguma coisa assim, peço que a casa reitere esses 

pedidos. Como funcionário da secretaria de saúde, trago aqui uma preocupação por parte dos 

funcionários com relação a vacina, vocês não fazem ideia de tamanha cobrança que o Governo do 

Estado faz para cima do município, para cima da equipe de epidemiologia, não é o setor que eu trabalho 

mas é junto, mesma unidade, para que todos sejam vacinados, talvez tal pessoa não vai ser vacinada, 

não quer se vacinar, então vai ter que dizer que não quer se vacinar, mas é de tremenda importância 

que a população vá se vacinar, se tu tem um conhecido que ainda não foi se vacinar pede para ir lá, 

para ir no posto durante toda a manhã e à tarde, de preferência no começo da tarde mas é de extrema 

importância pois vai acabar num ponto daqui a pouco a secretaria de saúde vai começar ir atrás das 

pessoas, de casa em casa perguntando para as pessoa se vacinar e isso é quase que inviável para o 

município, a gente tem as vacinas disponíveis hoje, tem a equipe vacinando, a procura não é tão grande, 

não tem aquelas filas, no começo da época de vacinação as pessoas pernoitavam nas filas ali para se 

vacinar, o pessoal de idade e hoje para nós da juventude, pessoal mais novo, não tem nem que esperar 

na fila, é só chegar direto e é vacinado, eu acho que a gente tem que se espelhar nesse pessoal de idade 

que foi lá e pernoitou para ser vacinado, para ser imunizado e ir no posto saúde tomar essa vacina ou 

então que vá ali e diga, eu não quero ser vacinado por tal... nem precisa dizer por tal motivo, é só dizer, 

não quero ser vacinado, mas é de extrema importância que todos compareçam ali na unidade saúde 

Solon Tavares ou no ESF. Também questão da iluminação, estava conversando com os colegas aqui, 

parece que foi licitada a empresa que vai fazer a iluminação pública, mas não foi licitado ainda qual o 

material, eu peço  encarecidamente para o executivo que dê total prioridade para isso, é vergonhoso 

nós estar no oitavo mês dessa gestão que é continuidade da anterior praticamente e nós não ter 

iluminação pública no nosso município, vários pontos aí às escuras, graças a Deus nossa cidade é uma 

cidade calma que não acontece problemas de violência, mas deixo aqui o pedido. Também falando em 

segurança, as coisas, tenho um pedido, uma Moção que colocamos a pedido de um brigadiano que 

temos aqui na cidade, o Wagner Goulart que fez um concurso para Segundo Sargento e está entre os 

possíveis colocados e a gente tem... ele tem... já temos ele trabalhando no município, tem a esposa dele, 

se tivéssemos a sorte dele alcançar essa promoção e se Deus quiser permanecer no município iria 

melhorar... seguir o bom trabalho que tem sido feito para a  Brigada e melhorar ainda mais, deixo aqui 

aberto para os colegas que quiserem assinar, tá aberta é só assinar. Na semana passada como falei 

aqui nesta Tribuna, fui na Secretaria de Educação a convite do gabinete do deputado Marcos Vinicius 

para falar sobre a reforma da escola e como falei na Tribuna, como a gente está em pandemia não 

sabia quantas pessoas iriam poder ir, no outro dia liguei para a Presidente Laureni convidando ela, 

por uma questão de saúde não pode participar, mas tive uma surpresa quando cheguei na secretaria e 

tinha... já tinha uma comitiva de Barão Triunfo com o Prefeito, vice e dois vereadores, infelizmente isso 
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mostra a falta de diálogo, eu como Vereador convidei os demais vereadores para participar, quem 

pudesse ir estava à disposição, convidei o executivo e convidei um membro da escola para participar, 

para minha grande surpresa quando estava chegando nas pontes o professor Rafael que me 

acompanha, estava olhando na rede social, a prefeitura postando uma foto que estava na reunião na 

Secretaria do Estado da Educação, quase que escancarando que a viagem foi adiantada para postar 

antes, talvez a gente viesse a postar, eu acho que quando a gente vem tomar posse, dia primeiro de 

janeiro aqui nessa Tribuna, todo mundo promete diálogo, trabalhar em parceria, a gente conversando 

com a população na rua, as pessoas cobram, tem que trabalhar pelo município, tem que ver o município 

e eu tenho grande certeza e grande tranquilidade em falar que eu trabalho pelo bem do município, eu 

para mim não interessa o lado que está, o lado que não está, infelizmente essa... o que se fala na Tribuna 

no dia da Posse não se segue durante o exercício do mandato, quando for uma questão a favor do meu 

município não interessa se for  do PP, do PTB, do MDB, do PT, do PSTU, de qualquer partido, eu vou 

estar à disposição, mas casos como este presidente, não pode voltar a acontecer, eu acho, ficou 

vexatório, a sorte, ainda comentei, a sorte que o cara que estava comigo me acompanhando ali, o 

assessor do Marcos, é meu amigo pessoal, o Beto Pontes ex-prefeito de Sertão, o Rafael vice-diretor da 

escola também se constrangeu com a situação, eu estava em casa depois que eu cheguei de noite, as 

pessoas me perguntando o que que tinha acontecido, cobrando que não teria sido convidado a direção 

da escola, sendo que seja o maior interessado, eu falei a reunião que eu estava foi convidado a direção 

da escola, tanto que o vice diretor estava comigo, ainda deixo aqui mencionada, agradecer o vice-

prefeito Alemão que nos acompanhou naquela reunião, depois com o engenheiro, temos uma outra 

possibilidade, quando ver pode se estar discutindo mais para frente e é isso que eu queria falar com 

ele, juntamente com o Beto, mas deixo aqui o pedido, como Vereador e como membro desta 

comunidade, eu acho que nosso motivo tem desafios imensos e não podemos se dar o luxo disso aí, de 

estar por picuinha, por coisas minúsculas, eu tenho tranquilidade em falar aqui porque quem 

acompanhou a última Live viu que eu falei na Tribuna que tinha reunião, convidei os outros vereadores 

conforme tivesse possibilidade, como ficou meio em cima convidei  ainda a presidente, liguei para ela 

e não pode participar, mas do mais fui pego de surpresa pela situação, acho que não pode, não é assim 

que nós temos que trabalhar, eu acho que o vereador Rodrigo participou comigo do outro mandato, no 

outro mandato sempre convidava, sempre fazia uma comitiva de cada um de um representante de um 

partido, nesse negócio de pandemia não pode se abrir comitiva grande, mas pelo menos uma comitiva 

pelo menos para era um diálogo, isso é o mínimo que se espera numa democracia e num poder como é 

o legislativo, aqui somos nove vereadores, somos seis partidos representados e nós temos que trabalhar 

em harmonia, eu estou aqui dando a mão à palmatória, como se diz, eu quero trabalhar em parceria, 

eu quero trabalhar com diálogo, mas eu quero trabalhar com diálogo mesmo, não quero vir aqui na 

Tribuna e falar, eu vou trabalhar com diálogo e depois ali na porta a coisa ser diferente, eu quero vir 

aqui na Tribuna e digo, eu quero trabalhar com diálogo, mas que seja a verdade, que seja um diálogo 

sério e firme entre todos nós, não entre alguns por causa que assim não pode continuar presidente, eu 

peço uma posição do legislativo nessa situação.” Usou a tribuna o VEREADOR RODRIGO, saudou 

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

dar os parabéns pela passagem do aniversário do meu irmão, mais conhecido como Coveiro, um rapaz 

que nunca ganhou nada dos pais de mão beijada, sempre teve que batalhar e está aí batalhando e vem 

crescendo dia a dia com humildade e dedicação, que Deus continue dando muita saúde para ele que o 

resto tenho certeza que ele corre atrás porque é um grande cara. Também quero aqui hoje só agradecer 

o Doutor Norberto, Solange, Dalvana, Jocinei, Ionice, agradecer os vereadores Tiago, Mateus, Diogo, 

Luciane, Canelão, Renato, Alemão e Ferrugem, em 2019 tive o privilégio de ser presidente desta casa 

legislativa aonde foram votadas hoje as contas daquele ano, do ano que eu fui Presidente, aonde teve 

todos os votos a favor, tenho certeza que sozinho daqui a pouco não ia ter, então deixar os meus 

agradecimentos principalmente a todos funcionários dessa casa porque sem eles não é fácil tocar, às 

vezes as pessoas acham que ser presidente da casa legislativa é fácil, até que entre aspas é fácil pela 
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equipe que nós temos, a equipe é magnífica, então deixar meus agradecimentos a todos que tiveram 

comigo nesse ano que estive de presidente. Também sobre o acidente do carro da prefeitura eu quero 

desejar melhoras para o vice-prefeito, bem materiais se conquista e o mais importante é a saúde, 

depender de ser lado A ou lado B graças a Deus não aconteceu nada grave com nosso vice-prefeito, só 

algumas escoriações, o carro nem sei se vai dar para aproveitar porque estragou bastante, mas tinha 

seguro, então se der algum prejuízo grande para o município com certeza tem um seguro para cobrir, 

por isso que é pago o seguro. Também é muito importante que o vereador Mateus falou sobre a 

vacinação, estou vendo o pessoal da saúde muito preocupado postando toda hora, antes era culpa do 

Bolsonaro que não tinha vacina, de certo o Bolsonaro tinha laboratório não sei, que não saia as 

vacinas, agora as vacinas estão no posto pessoal, a vacina não vai cair braço, não vai cair perna, eu 

graças a Deus já fiz as duas, agradeço o pessoal da Saúde, tem que se vacinar quanto mais cedo nossa 

população tiver vacinada, mais cedo vai se liberar os eventos, vai se liberar os comércios totalmente, 

então peço a todos encarecidamente em nome da Saúde do nosso município, se vacinem, procurem o 

pessoal do covid ali e se vacine, não tá dando fila exagerada e que nem disse o Vereador Mateus, o 

pessoal estão cobrando até ficou um dado ali meio diferente, que tinha, agora não vou me lembrar o 

número, mas vamos supor que tinha 102 pessoas há mais de 60 anos no município e foi vacinado 104, 

com certeza é alguém de fora que se vacinou aqui no município também, mas vamos tentar pelo menos 

chegar mais perto da melhor idade aí que foi 100% vacinada e hoje a gente vê algum caso ainda aí é 

com os adolescente, é com o pessoal de menos idades, então vamos se vacinar pessoal, é muito 

importante. Também quero falar aqui sobre o CTG, agora em seguida tenha a Semana Farroupilha, 

domingo agora temos eleição da patronagem, vai ter um almoço para os sócios, para quem não é sócio 

também vai ter, um valor bem acessível com toda legislação aí prevê do covid aí, do município, então 

vamos tentar participar do CTG porque é uma das únicas entidades que teve 100% fechado e não é 

fácil manter uma entidade fechada, tem o MTG tem que ser pago todo ano e eles não perdoam, até foi 

pago dois anos agora que estava para eles não cobrar 2020 mas cobraram igual, então peça a 

população aí que dê uma força para o nosso CTG o qual também já foi decidido pelos Cavaleiros que 

vão buscar a chama, quem quiser e tiver alguma doação, alguma coisa para fazer, que o CTG tá meio 

sem verbas financeiras, então vai ser tudo na base da ajuda da população e dos nossos comércios. 

Também vi o Vereador Mateus aqui falar sobre reunião, sobre na nossa época, com certeza Vereador 

Mateus essa câmara era muito mais unida, não tem nem o que comparar com outro ano ou com os 

outros anos que aqui eu já estive, estou indo para o meu nono ano aqui e não tem comparação os outros 

anos, mas eu acho que não foi isso que tu quis dizer ou se foi também eu entendi errado sei lá, no teu 

discurso dá entender que essa casa está fazendo errado, que os vereadores, eu continuo sendo o mesmo 

cara que eu entrei aqui no primeiro ano escolhido pelo povo, sem pagar a luz de ninguém, sem pagar 

água de ninguém, sem comprar voto, continuo sendo o mesmo cara, só que muitas vezes até concordo 

contigo, não adianta dizer aqui que tem união e ir para rede social falar lorota e eu vi essas últimas 

postagens no Facebook e várias pessoas que, até um troço bem engraçado porque cada um querendo 

ser mais bonito que o outro, parece que tinha que pintar a bunda de vermelho, desculpa a expressão, e 

subir num poste por que não tem cabimento e tu me convidou vereador Mateus para ir na reunião, eu 

não pude ir, tanto que não estava em nenhuma das duas reunião, já deu a entender por algumas 

colocações em Facebook que eu estava em reunião junto com prefeito na cidade, eu não fui em nenhuma 

das duas, batalho sempre pela nossa escola, pelo nosso asfalto direto, quem está aqui na casa, os 

funcionário sabem que os oito anos atrás sempre batalhei, sempre com a união de todos mas como tu 

disse, o pessoal não está liberando muita gente para ir nas reunião, então eu tenho deixado quase 

sempre o cara que marcou a reunião, vereador que conseguiu a agenda, eu acho que tem que ser, tem 

que ir né, mas tenho certeza que ele vai estar falando pelos nove vereadores, então independente de eu 

estar lá ou eu não estando lá, tenho certeza que o JJ está bem representado por qualquer um dos 

vereadores que vá, foi uma ou duas ou três reunião, que bom, quanto mais reunião mais cobrança, mais 

fácil de sair, claro que concordo com a questão de não ter diálogo entre o Executivo e o Legislativo, 
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mas é essa parte que ficou... não ficou bem esclarecida porque parece que a culpa é da câmara e acho 

que não é, eu acredito que vereadores aqui tem divergências políticas, eu tenho com alguns, mas se for 

assunto sobre a câmara, sobre o município que seja de interesse do município, que não seja para fazer 

lorota, eu posso até não conversar nada com o cara sobre a minha vida pessoal ou sobre o meu dia a 

dia, mas sobre o município com qualquer um dos nove vereadores eu sempre estou pronto para dialogar 

e principalmente se for para tentar que saia a nossa obra ou nosso asfalto, sempre fui parceiro vereador 

Mateus, tu sabe disso e espero continuar sendo, se tu precisar pode contar comigo." Em 

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

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

pessoas que se faziam presentes. "Eu quero dizer aqui nessa noite que eu sou um dos vereadores que eu 

fui junto com o prefeito na reunião sim, mas ficou um mal entendido aí porque já estava agendada a 

nossa ida lá, eu já tinha sido convidado pelo prefeito fazia mais de uma semana, se foi falta de 

comunicação não foi falta de comunicação minha porque não foi eu que agendei e o que eu faço eu não 

preciso de esconder para ninguém, não ando roubando e não ando maltratando ninguém, tô fazendo o 

meu trabalho e eu acho que o vereador Mateus quis dar uma de malandro que eu entendi, se já estava 

agendado e ele tem os cara lá dentro que sabem do que tá acontecendo eles deveriam ter avisado ele, 

já tem um agendamento, o Prefeito e vereador de Barão do Triunfo, não adianta ir para rede social 

chamar que nós os Vereador somos uma máfia, eu vi isso aí e isso aí eu não aceito, eu não sou mafioso, 

eu sou um homem honesto e digno do meu salário, tenho minha família, criei com muito respeito, com 

muita educação e respeito todos os colegas vereadores, mas não é assim que funciona a coisa, nós ir 

para a rede social chamar os colegas vereadores de máfia, isso aí eu não concordo que eu jamais vou 

postar uma postagem dessa nas redes sociais chamando os colegas de máfia, não posso concordar com 

isso aí, fica aqui o meu repúdio nessa noite, eu fui convidado pelo prefeito Elomar que já estava 

agendado essa reunião lá, não foi nós, não agendamos reunião aqui de noite e o vereador Mateus 

comunicou aqui ó, de noite aqui na Tribuna, que talvez ia ter algum espaço para algum ir com ele, nós 

já estava convidado pelo prefeito, eu fui, o vereador Marcos foi, já fazia mais de uma semana que eu 

tinha sido convidado para fazer parte dessa reunião né, então está tendo um mau entendimento e o 

vereador Mateus tem que ir pedir explicação, eu entendo, lá para o prefeito, se tem erro é entre o 

prefeito e ele, essa são as palavras que eu tenho a respeito desse assunto e eu tô com pedido nessa casa 

nessa noite aí pedindo para a prefeitura aí ajudar os nossos agricultores, já que nós temos a poclan, 

essa retroescavadeira hidráulica em nosso município, disponibilizar ela para o nosso pequeno 

agricultor aí, pelo menos uma hora ou duas horas de serviço de graça abrindo poços para as pessoas, 

acudezinho aí numa de uma hora a duas de trabalho para ajudar nosso agricultor porque tá marcando 

um ano de bastante seca e nós temos máquinas aí para trabalhar, vamos se organizar com tempo porque 

depois na última hora não dá conta porque o nosso agricultor tem sofrido por causa da seca, eu sou 

agricultor também e vivo da agricultura também, peço que a administração ache uma maneira aí junto 

com a secretaria da agricultura e beneficie os nossos agricultores do Barão do Triunfo por que a 

agricultura forte, município forte, comércio forte, tudo faz parte dessa corrente e também estou botando 

um pedido nessa noite aqui para fazer uma pontezinha na residência do Vardo Bode, filho do falecido 

Antônio Bode que o acesso dele é bem complicado e tem que passar por dentro das propriedades dos 

outros e ali tem o Nei que é vizinho dele, que é bem pertinho da estrada, se fizer uma pontezinha para 

ele, fica um acesso cento e poucos metros da casa dele e ele tem a madeira, ele dá a madeira, ele tem 

eucalipto de cerne, é somente a prefeitura ir lá e fazer uma Pontezinha e dar uma abaixadinha na lomba 

que fica um acesso bem pertinho da estrada principal e é isso aí, peço o apoio dos vereadores e da 

administração que atenda eles ali, eles são umas pessoas  que precisam bastante e melhora bastante a 

situação deles." Usou a tribuna o VEREADOR FABIO, saudou a Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. " Primeiramente queria agradecer o vereador Mateus 

que semana passada aí tive um convite dele também, do pessoal dele e do pessoal da Linha Francisca 

ali na qual estão formando novamente a Associação Comunitária Linha Dona Francisca ali e tive o 
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convite deles de participar da reunião e fazer parte da associação, então desde o meu primeiro dia que 

eu assumi a casa aqui eu sempre falei que não defendo bandeira política, defendo o povo baronense aí, 

então quem eu puder ajudar aí independente de comunidade, estou disposto a todas as associações e 

todo mundo que precisar de mim estou disposto a ajudar, então deixo agradecimento aqui ao vereador 

e o pessoal da Linha Francisca ali que me convidou para fazer parte da associação. Nesse mesmo dia 

que nós tinha a reunião na associação, eu tive uma reunião também em Porto Alegre no gabinete do 

secretário de transporte e logística Juvir Costela a qual meu amigo Lody Kalil também marcou essa 

agenda há 60 dias já tinha marcado, então até marcou agenda mês passado o Prefeito nem o vice 

estavam disponível para ir, então foi remarcado a agenda para começo de agosto e aí eu tive 

acompanhamento do vice prefeito e do colega Vereador Marcos e aí tivemos a reunião a qual o diretor-

geral do Daer também, o Luciano Faustino informou para nós que o valor que o governo disponibilizou 

para a questão do projeto será utilizado na RS 711, essa RS ali já é uma estrada estadual né então 

andou tendo uma divergência no município aí, um pessoal queria saída por Sertão Santana, mas aquela 

estrada é municipal e o diretor falou para nós que de repente só para estadualizar aquela estrada ali 

quando vê leva uns dois anos para estadualizar e não garantiu também que se fosse estadualizar o 

estado aceitaria estadualizar aquela estrada que hoje é municipal, então eles falaram que a maior 

viabilidade do projeto era  a RS 711 e garantiu para nós que dentro de pouco tempo vamos ver o pessoal 

fazendo andamento ali e adequando o projeto da 711 tomara a Deus consiga isso aí que um dia a gente 

estando com os projeto em mãos atualizado, quando vê vem uma verba aí, quando vê o governo lança 

nessa RS também, tomara que conseguimos. Estes tempos mais acho que foi o colega Vereador Mateus 

que fez o pedido da pracinha, não me recordo, mas acho que foi, a abertura da Praça Municipal a qual 

a comunidade também andou me cobrando e o colega Vereador me informou que parece que pela parte 

da Vigilância Sanitária já tá liberado, então deixo aqui um pedido oral a administração lá que analise 

ali, que faça a liberação dessa pracinha aí a qual comunidade está cobrando muito querendo ser 

utilizado. Quero deixar também um pedido verbal aqui questão das nossas madeiras de ponte, pranchão 

para ponte, que a administração dê um jeito, consiga comprar mais ou fazer mais licitação, é um 

produto que tá sempre, sempre em falta e tem pontes aí que já faz mais de ano que era para ser feitas e 

não foram feitas, tem pontes  que eu me lembro que bem no começo desse mandato os colegas 

vereadores pediram pontes e até hoje não foram feitas, então deixo esse pedido verbal aqui para a 

administração que dê uma maneira aí de conseguir mais pranchão para nós fazer essas pontes aí. A 

questão da ponte que o colega Alvício pediu hoje, fez o pedido da ponte do Vardo lá, eu apoio totalmente 

o pedido ali colega, por acaso estive lá ontem olhando aquela ponte lá de acesso a casa dele lá e tive 

conversando com ele, ele até me falou que que tem as madeiras para fazer a ponte lá, estivemos no 

vizinho pedindo acesso que cruza dentro da terra dele lá para chegar até a residência dele, o vizinho 

liberou mas aí quando eu fui fazer o pedido hoje aqui na casa já tinha o pedido colega, então deixo 

inteiramente o meu apoio ao pedido do colega." Usou a tribuna o VEREADOR JAIRE VARLEI, 

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

pedido de providência nessa casa que seja, até o vereador Fabio nem sabia disso aí não lembrava, já 

tinha pedido da construção daquele segundo piso ali onde é a secretaria da agricultura ali, mas eu 

reforço o pedido que seja feito porque é um aluguel a menos que vai ficar na prefeitura, mas é um gasto 

a menos, eu tô pedindo isso aí porque necessidade tem bastante aí eu fiz esse pedido, mas eu não sabia 

que o colega Fabio tinha feito e a respeito da pracinha foi eu que pedi ali Fabinho, mas seja eu, seja tu 

ou seja o Mateus, qualquer um de nós, isso é para todo, para as crianças brincar e se divertir que tá 

fazendo falta, mas é muito bom que seja liberado ali. Tenho também um pedido de indicação, que seja 

construído um prédio da secretaria da educação, que seja feito um prédio porque chega de pagar 

aluguel aí, quantos anos isso aí, vai de um lugar vai para outro, agora diz que vai mudar dali a 

secretaria de educação, então a prefeitura se não tem um dinheiro faz um financiamento, paga por mês 

aquilo ali, como tá pagando aluguel, então paga o que é da prefeitura, vai ficar, é nosso mesmo isso aí, 

eu acho que tem necessidade de fazer aquele prédio, tem claro, que nem o Fabinho pediu para fazer um 
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prédio para os ônibus, tudo na rua, claro que vai estragando, vai judiando tudo aquilo ali, tem Vereador 

Maninho tirou as fotos dos ônibus, tá feio de vida aquilo ali e tendo um prédio para ficar dentro de casa 

é muito bom e que seja, o prefeito que estude a possibilidade de fazer aquilo ali porque quanto tempo 

faz aquilo ali só aluguel, então vai ficar um dinheiro que é da prefeitura, vai ficar vai pagar, faz um 

financiamento e a respeito da vacina, os colega já falaram aqui, isso é muito importante, vamos se 

vacinar pessoal, o quanto antes todo mundo se vacinar melhor, para liberar isso porque faz tempo que 

a gente tá sofrendo isso aí, não só nós como todo mundo aqui, o comércio, tudo fechado, acho que já 

tá na hora de liberar isso aí porque o caso de covid no Barão não sei se tem algum ainda, acho que 

está na hora de começar as aulas, liberar esses comércios aí para nós ter mais... o pessoal tá indo tudo 

nos outros lugares, é baile em Guaíba, festa aqui, festa ali, então tá na hora de liberar aqui também 

porque, é verdade isso aí pelo amor de Deus, tem que liberar esses comércios. Também tenho uma 

indicação, até os colegas que falaram aqui, que seja estudada a possibilidade dos funcionários, 

motorista, operador, que seja, a prefeitura pague esse exame toxicológico aí tá sendo difícil, o salário 

não está muito, tem o vereador que é funcionário ali também, não sei se já fez ou não e tem os outros 

colegas também que trabalham, então deixo o pedido aqui que o prefeito estude essa possibilidade aí, 

se pode ajudar a pagar esse exame, não é muito claro, também não vai sair barato, mas tem uns quantos, 

é isso aí deixo o meu pedido." A PRESIDENTE LAURENI usou a palavra. "Gostaria de dizer que 

estamos sendo assistidos pelas redes sociais, espero que esteja bem legível hoje também, com bastante 

clareza a fala que está acontecendo aqui dos nossos vereadores. Dizer que estive hoje na escola JJ de 

Andrade conversando com a diretora Rosane onde perguntei sobre como está o projeto de construção 

do prédio onde ela me falou que está no CREA, tá com muita ansiedade para que essa construção se 

inicie até se comentou sobre as aulas do JJ, dos alunos, por que é uma preocupação da gente, começa 

as aulas no município e da nossa escola estadual, aí ela disse que teve falando com a direção da 

secretaria de educação onde foi sugerido que a obra comece e que as aulas continuam online, que não 

se transfira alunos para outras escolas pelo motivo de acontecer mais rapidamente as obras, não deixa 

de ter razão, o município dando suporte mais o estado fica para trás, então esperamos que essa obra 

logo comece e que nossos alunos volte para escola porque eu sei que é um anseio do próprio aluno; 

falando em aulas, hoje fiquei sabendo falando com vice-prefeito, que as aulas do nosso município, hoje 

tinha uma reunião e foi decidida o início dia 30 de agosto, seria dia 23 conforme a gente estava sabendo 

ainda, mas que o início será no dia 30 de agosto, o secretário de educação passou, então esperamos 

que realmente aconteça, eu acho que tá mais que na hora dos nossos alunos retornarem às aulas. Quero 

te agradecer vereador Mateus pelo convite da reunião lá na secretaria de educação a respeito do 

colégio JJ de Andrade, conforme foi comentado aqui, não fui, gostaria muito de ter ido porque eu gosto 

muito de estar junto ou fazer o trabalho que devemos, mas eu estava com problemas de saúde sério 

mesmo, tive que ir para o posto de saúde no outro dia, então eu te agradeço aonde a gente ouviu aqui 

comentários de convidados e não convidados, mas quem me convidou foi você, quem convidou o vice-

prefeito aqui nesta casa foi você, eu acho que cada vereador faz o seu trabalho é pelo município, não 

tem aqui que ter discussão de foi ou não foi, se algum quiser ir em reunião só peço  que comunique a 

presidência da casa na Câmara de Vereadores né porque se os vereadores têm direito a uma diária e 

se não for comunicada esta casa, essa diária não vai acontecer porque sou responsável, não é fácil hoje 

para a gente estar na presidência desta casa, hoje mesmo acompanhei a votação do vereador Rodrigo 

e os relatores, os conselheiros, eles são muito pelo fato de hoje, não é de antigamente, então eu sou 

responsável, sei que devo fazer tudo correto e tenho plena convicção que farei tudo que tiver ao meu 

alcance e com assistência aqui dessa casa, dos funcionários e do meu assessor. Não sabia que o vice-

prefeito estaria indo de manhã, conforme ele combinou que estaria indo junto conosco né aonde eu te 

sugeri Mateus, que convidasse alguém da diretoria, onde você convidou o professor Rafael, muito bom, 

acho que foi feito muitas às claras e não quero discutir aqui outras coisas porque nosso trabalho aqui 

não é discussão, achar que um é mais bonito, outro é mais feio, ou que partido A ou B está se 

promovendo, eu não quero saber de partido, para mim tive partido para concorrer uma eleição, hoje 
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não tô nem aí para partido, quero fazer o meu trabalho, quero responder ao povo que me confiou e que 

sabe do que sou capaz, esse é meu trabalho nesta casa. Também Vereador Marcírio, apoio muito o que 

você falou aqui na Tribuna, a verba do seu Deputado que venha para os nossos agricultores, a nossa 

agricultura é a fonte de renda do município e só quem veio da agricultura sabe o que um agricultor 

sofre, disse esses dias que duas fontes muito importantes nesta casa é o agricultor e o motorista, se o 

nosso agricultor não tem forças para conseguir dar o alimento para nossas mesas, quê será de nós? 

Sempre digo eu respeito muito qualquer profissão principalmente a do professor, meu respeito e 

gratidão por eles, mas a primeira profissão que tem que andar dentro do mundo, vamos dizer assim, 

seria o nosso agricultor, é onde sai o nosso alimento para que lá venha nosso professor e ensine 

qualquer profissão aos nossos filhos, essa é a minha mensagem que eu quero te dizer hoje, muito bem 

pensado e terá todo o meu apoio vereador Marcírio, que você falou aqui. Também quero deixar aqui 

um pedido nominal aqui agora, que já fiz aqui por escrito, que eu gostaria muito que o Executivo 

providenciasse um concurso lá que seja, da música do hino de Barão do Triunfo com a letra que a 

professora Cleide fez com muito carinho, elaborou com clareza as belezas de nosso município e eu 

gostaria muito de parabenizar a professora Cleide que fez esse concurso e que foi aprovada a música, 

a letra dela, mas que o município providencie, nós temos tantos eventos agora para frente, se Deus 

quiser essa pandemia vai ceder né, com todos os cuidados que temos, com vacinas, com cuidados, não 

aglomerando, espero que o município, que o prefeito, vice-prefeito e secretário de educação 

providencie esse trabalho de escolher uma música para que nós também tenhamos o nosso hino do 

município; agradeço as pessoas presentes aqui hoje e digo que venham, a gente tá aberto para que 

venha ver os trabalhos desta casa." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram 

discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, Moção de apoio e Projeto de 

Lei: INDICAÇÃO Nº 101/2021 DO VEREADOR JAIRE VARLEI que seja finalizada a obra do 

prédio localizado no segundo andar da secretaria de agricultura. INDICAÇÃO Nº 102/2021 DO 

VEREADOR JAIRE VARLEI que seja realizado pelo Município a construção de prédios próprios 

para instalação das secretarias municipais. INDICAÇÃO Nº 103/2021 DO VEREADOR JAIRE 

VARLEI que seja estudada a possibilidade de aquisição de exames toxicológicos para motoristas e 

operadores da Prefeitura. INDICAÇÃO Nº 104/2021 DOS VEREADORES LEANDRO E MATEUS 

que a Prefeitura faça um bate bola uma vez por mês com as oficinas de Barão do Triunfo para cotação 

de preços para consertos de carros, máquinas e ônibus. INDICAÇÃO Nº 105/2021 DOS 

VEREADORES ALVICIO, RODRIGO, MARCOS E FABIO que realizem um Projeto juntamente 

com a secretaria de agricultura, visando ajudar os pequenos agricultores com horas/máquina da 

escavadeira hidráulica para construção de pequenos açudes nas propriedades, pois está marcando que 

será um ano bastante seco, e desse modo a Prefeitura estaria ajudando para que não falte água para as 

plantações dos pequenos agricultores. INDICAÇÃO Nº 106/2021 DOS VEREADORES FABIO E 

MATEUS que seja colocado para trabalhar a escavadeira hidráulica nova, caso não tenha operador para 

a mesma que seja realizado processo seletivo para contratação desse profissional. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 098/2021 DO VEREADOR ALVICIO que seja providenciado construção de 

uma ponte na propriedade do Senhor Vardo Bode na localidade do Cerro dos Abreu para facilitar o seu 

acesso até a estrada principal. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 099/2021 DO VEREADOR 

MARCIRIO que seja providenciado patrolamento da estrada que dá acesso a antiga moradia do falecido 

Luis da Silva Souza e que seja feito manutenção e troca de pranchas na ponte perto da casa da dona Elia 

dos Santos. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 100/2021 DO VEREADOR FABIO que seja 

providenciado abertura e aterro da estrada da rua 13 de maio com saída de acesso para a estrada da 

produção, fazendo nesse mesmo trajeto acesso para residência do Senhor Paulo. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 041/2021 DO VEREADOR LEANDRO que informem sobre os dois micro 

ônibus marca Iveco, onde estão para conserto, qual o valor do conserto e desde quando estão na oficina. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 042/2021 DOS VEREADORES LEANDRO E MARCIRIO que 

informem sobre o acidente do Vice Prefeito na ponte do Guaíba, qual o motivo da viagem e se o Vice 
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Prefeito pode fazer viagem para hospital. MOÇÃO DE APOIO Nº 003/2021 propõem que Câmara 

Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE APOIO a chamada dos aprovados em excedente do CTSP 

(Curso técnico de segurança pública). PROJETO DE LEI Nº 038/21 Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a ceder, sob forma de cessão de uso, a título gratuito, o implemento agrícola descrito, e dá 

outras providências. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o 

VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Eu quero falar sobre esta grade aí também, mas agora que já foi aprovado, 

já foi passado, pedir para o secretário da Agricultura dar prioridade para essa documentação dessa 

cedência aí para essa grade chegar lá na comunidade o quanto mais rápido possível para atender os 

agricultores. Também ontem eu estive ali na Linha Nova, estive visitando um pessoal ali, uma família, 

e eles reclamaram para mim de uma situação do posto de saúde aí, também deixar um recadinho para 

o secretário da saúde que  não tem um mudador de criança no banheiro feminino, então uma senhora 

precisou trocar ali as fraldas do seu bebê, teve que chamar o marido para segurar a criança em cima 

do vaso, da tampa do vaso, para poder mudar, foi a reclamação que me fizeram, não sei se devido a 

pandemia, para não ter a mesinha ali que retiraram, mas não está resolvendo, se sobre isso aí porque 

estão usando a tampa do vaso para fazer... para trocar as crianças em cima da tampa do vaso, então 

deixo o pedido ali que se for possível colocar de novo lá essa mesinha." Usou a palavra o VEREADOR 

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

presentes. "Na quinta-feira pela manhã tivemos a visita do pessoal da Ulbra de São Jerônimo na pessoa 

do professor Álvaro Werlang falando sobre a política de descontos e parcerias que a Ulbra quer fazer 

com os municípios e com as câmaras de vereadores, deixou uma relação de cursos, de transferências, 

várias possibilidades para incentivar a educação cada vez mais; ficou na casa ali Presidente uns 

folderzinhos de propaganda também, se os colegas quiserem depois dar uma olhada porque a senhora 

convidou e daí a gente na verdade, no dia estava só eu e o vereador Mateus, mas recebemos eles ali. 

Só queria falar rapidinho presidente, sobre essa ida à Porto Alegre foi muito interessante porque na 

verdade a gente já atem a essas falas de reclamar disso e aquilo e na verdade teria que se ater mesmo, 

eu acho, a fala de dizer que quanto tão bem nós fomos recebidos na Seduc assim como a importância 

da gente poder ser escutado pelas pessoas que pode fazer alguma coisa pela nossa escola, eu acho mais 

interessante falar aqui, de que a gente teve um espaço na mesma tarde duas delegações de Barão 

Triunfo do que reclamar de que não fui convidado, deixar de ir no meu convite, acho que isso não soma 

nada, o que soma a gente dizer o que que tá se fazendo pela cidade, quero reforçar as palavras do 

Vereador Alvicio, nós fomos sim convidados pelo prefeito, eu acho que mais alguém foi e fizemos a 

nossa parte, agora se por um acaso foi conseguido duas pautas no mesmo dia que é uma coincidência 

dificuldade que está hoje de conseguir pautas, que bom que, as pessoas ouviram mais pessoas de Barão 

do Triunfo sobre a escola JJ que tá caindo, então eu acho mais importante falar sobre isso do que falar 

sobre a questão de ano passado era diferente, ano retrasado era diferente, eu já fui Vereador aqui nessa 

casa também, eu sei como era a questão de organização de reuniões, só que por enquanto esse ano tá 

um pouco diferente, agora a Presidente determina isso, então acho que isso não é o maior problema e 

queria dizer também presidente, que só para ter uma questão assim ó, já teve várias pessoas em reuniões 

na Seduc, deputados fazendo live em frente à escola com o vereador tal do lado, isso tudo tranquilo né, 

agora por causa de umas pautas que coincidiram no mesmo dia o chororô vem e eu acho isso muito 

sem graça, muito sem necessidade."  Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou 

a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Iniciar parabenizando 

meu sobrinho Adriano que teve um filho na semana passada, mais um, minha família graças a Deus 

crescendo e o Heitor vindo ao mundo, que Deus abençoe sempre essa criança. Uma coisa que a gente 

comenta bastante aqui a questão da beleza da cidade, urbanização, a vereadora comenta bastante 

questão da praça e tudo, vou deixar de novo o pedido aqui para o Executivo que as bandeiras do 

monumento ao Imigrante, uma coisa tão simples, semana passada eu vi gente tirando foto ali e 

infelizmente está ali os farrapos, então que se tire aquelas bandeiras ali se não podem trocar nesse 
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momento. Com relação a esse assunto que foi retomada a questão dessa viagem à Porto Alegre, só 

tenho algumas colocações para fazer, eu não entendi o que o vereador Alvicio comentou, a questão de 

máfia, eu não comentei isso aí, eu pouco comento em rede social, gosto de postar até para prestar 

contas de que estou tentando fazer alguma coisa para honrar os votos que eu recebi nessa eleição, é 

assim que eu fazia no outro mandato, não quero competir, não quero mostrar beleza, não quero... não 

é assim que eu trabalho, mas se alguém citou alguma coisa de máfia eu pessoalmente não vi; questão 

de malandragem também eu não trabalho na câmara, não trabalho em política com malandragem, 

quem dera eu tivesse acesso, eu tivesse influência no governo no estado para saber lá no centro 

administrativo quando vai ter uma agenda de alguém do Barão, essa agenda que o Beto Pontes me 

passou ele me passou porque na segunda-feira de manhã eu passei um Whats para ele, toda semana eu 

cobro dele a questão da escola porque ele é chefe de gabinete do Marcos Vinícius e acompanha e tem 

condições de acompanhar, ele tem condições como chefe de gabinete de ligar e cobrar e tudo mais, 

então ele me ligou, ele me falou, me deu essa oportunidade de participar juntamente, aproveitando uma 

carona dos Vereadores de Taquari e tão logo eu fiquei sabendo disso, tá aqui meu telefone se alguém 

tem alguma dúvida sobre o meu procedimento nessa situação meu telefone tá disposição, se quiser 

podem olhar os áudios, conversei com o Beto naquele dia, foi tudo tão logo eu fiquei sabendo que 

encontrei a presidente daqui da casa, como ela disse eu convidei ela, ela me sugeriu convidar a escola, 

convidar o prefeito, só isso escancara a falta de diálogo colegas por causa que se vocês sabiam que 

tinha essa reunião no outro dia e eu falei no saguão da câmara que tinha outra reunião porque que não 

comentaram, quando vê sugeriram de unificar as duas, eu acho que se nós tivéssemos o diálogo que eu 

tenho cobrado aí vocês teriam falado, a gente já tem uma reunião amanhã, já tem uma reunião amanhã 

então não precisa ter duas, vamos unir forças e vamos em prol do bem comum, mas infelizmente não 

foi o que aconteceu, mas estou sempre à disposição para trabalhar em prol do meu Município 

independente da bandeira que estiver sendo conquistado." Usou a palavra o VEREADOR JAIRE 

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

presentes. "Eu quero fazer uma pergunta que eu esqueci de fazer antes, e aqui esse poço artesiano que 

ia sair no Passo Grande ali na região do seu Mozo, só deixar essa pergunta presidente, será que vai 

sair? Até acho que já era pra ter feito, mas deixo essa pergunta aí. Quero agradecer a presidente que 

me convidou para reunião que tinha aqui sexta-feira, eu não pude me fazer presente, até botei ele que 

tinha marcado um compromisso, fui à Camaquã bem cedo e voltei de lá de tardezinha, mas quero 

agradecer que eu não pude vir, não estava na cidade mesmo, senão eu tinha vindo." Usou a palavra o 

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

que se faziam presentes. "Olha eu vou agora comentar, um fala uma coisa, outro fala outra sobre 

diálogo, o que que eu tenho a dizer, desde a primeira reunião que teve em Mariana que postaram no 

site da prefeitura, no Facebook, da minha parte eu já achei errado mas aí eu que tô comentando porque 

lá em Mariana o vice-prefeito é o Betinho e ele é do meu partido PSB, então acho se os colegas tivesse 

uma humildade e tivesse me convidado para ir junto, como lá Mariana é PSB e MDB eu acho que eles 

poderiam ter me convidado junto, que é que nem o Rodrigo falou, aqui se eu não gosto do outro, tem 

algum problema pessoal, que fique lá na rua, mas aqui a gente tem que se respeitar e tem que tratar o 

compromisso para o povo, não levar nossas coisas particulares aqui dentro da câmara, então eu achei 

errado sim e outro comentário também que eu fiz no Facebook ali foi nessa outra que nem o Mateus 

comentou, foi novamente a turma do PMDB e não me convidaram de novo, alguns não são todos, tem 

4 colega do MDB eu acho que ele repente um colega pudesse ir, um do MDB, um do PSB, um PDT, um 

PTB, todo mundo junto, entendeu? Não precisava ter essas picuinha, essas briguinhas aqui mas todo 

mundo junto, entendeu? E assim que também quero dizer que é que nem eu sempre falo e vou reforçar, 

o meu compromisso é com o povo, eu quero ajudar o que eu puder o povo, não adianta ficar bravo 

sobre minhas postagens do Facebook porque se eu tiver que falar eu falo na cara, que nem aqui vamos 

comentar que nem o colega aqui, o brigadiano Gulart está aqui, alguém reclamasse do serviço da 

Brigada, tão reclamando à toa porque o que eu sei que estão fazendo pelo certo, são excelentes 
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funcionários, estão prestando um grande trabalho aqui para nossa cidade, então eu vejo e eu até me 

espelho neles, eu tô fazendo que nem eles, estão fazendo pelo certo, tô tirando foto não é de nada errado, 

estou tirando foto de coisas erradas e que pessoas me ligam e me chamam para me mostrar, se alguém 

me liga que uma estrada está ruim, eu vou lá e tiro uma foto, no posto de saúde se tem alguma coisa 

errada eu vou ali dar uma olhada, então na cidade, se a cidade tá suja eu também tô batendo para ter 

uma cidade limpa, então eu tô fazendo o meu papel certo, então se alguém... eu tô vendo que aqui na 

cidade tá achando ruim quem tá errado, quem tá certo tá me dando parabéns e assim eu vou continuar. 

“Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LAURENI, saudou novamente quem não se fazia 

presente na abertura da Sessão. "Queria agradecer aos vereadores Marcos e o Mateus por terem 

recebido o Professor Álvaro nesta casa, professor Álvaro da Ulbra de São Jerônimo, tinha me ligado 

que gostaria de vir, mas eu também não pude ficar, não estava aqui na cidade, coloquei no grupo para 

os vereadores que pudessem participar, agradeço a vocês por terem estado na casa sempre digo que 

nesta casa colegas, eu gostaria que o entendimento e o diálogo fosse sempre em primeiro lugar que eu 

trato a todos e trabalho e gostaria que fosse assim com muita clareza porque ninguém vai tirar o brilho 

de ninguém, cada um tem o seu e o sol nasceu para todos, então essas discussões né não leva a nada e 

eu não gostaria de meu tempo aqui de presidente estar ouvindo certos palavrões aqui, gostaria que 

fosse cada um fazendo seu trabalho né, sem agredir ninguém, esse é o meu lema de trabalhar nessa 

casa como meu terceiro mandato, então deixo esse pedido a vocês. Amanhã vai ter um trabalho 

voluntário na praça, quem quiser fazer parte né, estaremos plantando flores, arrumando o canteiro 

central, quem quiser trazer mudas e alguma ideia, alguma ideia né, vir ajudar a plantar uma muda 

de...embelezaria nossa cidade, está aberto, está à disposição porque como diz o ditado, nós cidadãos 

né, somos responsáveis pela limpeza de nossa cidade, então deixo esse recado a todos." Nada mais 

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

Ordinária, dia vinte e três de agosto de 2021. 

 

 

Sala de Sessões, 16 de agosto de 2021. 
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