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Aos vinte e três 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 quinta 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 24/21, 

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

passou à leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Não houve. 

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

029/21 encaminhando proposições aprovadas em 16 de agosto de 2021; Of. Leg. n° 037/21 

informando aprovação do Projeto de Lei n° 038/2021. EXPEDIDAS A TERCEIROS: 

Não houve. No período do GRANDE EXPEDIENTE, os Vereadores previamente 

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

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

presentes. "Fiquei muito contente na Sessão passada, o nosso Vereador Marcirio aí 

conseguiu uma emenda com o deputado Cherini e fez uma indicação para que ela trabalhe 

ajudando o nosso agricultor, carregando calcário para o nosso agricultor que foi um 

pedido que eu fiz nessa casa no primeiro mês de vereador, que a administração 

organizasse uma caçamba ou um caminhão, terceirizasse, alguma coisa fizesse para 

ajudar o nosso agricultor com frete do calcário de graça, que as pessoas comprasse o 

calcário e a prefeitura beneficiasse com frete de graça, foi um pedido que eu fiz nessa casa 

e agora graças a Deus aí nosso amigo Marcirio conseguiu uma emenda com o deputado, 

muito importante isso aí, nós olhar para o nosso agricultor porque nós somos da 

agricultura, somos agricultores e a nossa agricultura estando forte o nosso município 

também será mais forte, tudo depende de uma emenda aí que vêm da agricultura e vem 

parar aqui nos comerciantes e nos empresários tudo, faz parte da agricultura porque eu 

digo sempre que 95% do seu povo baronense passou pela agricultura, se algum não passou 

seus pais passaram, seus avós passaram e a gente sabe a grande dificuldade que o nosso 

agricultor vem passando, o preço das coisas muito caro que nem o calcário mesmo é uma 

coisa que a gente sabe que muitas vezes o frete sai mais caro do que o próprio calcário e 

o calcário na terra endireita a terra para qualquer planta produz bem melhor, seja a planta 

que for que a gente plantar, botou o calcário a gente sabe que dá uma diferença muito 

grande, uma economia que vai ajudar muito nosso agricultor, então eu ligo para o 

vereador Marcirio, está de parabéns com essa tua ideia aí dessa indicação dessa caçamba, 

fiquei muito faceiro com isso aí porque tudo aquilo que eu digo aqui, não tenho contrário 

político aqui dentro, tudo aquilo que cada vereador conseguir que seja para ajudar nosso 

município, seja na área da saúde, da educação, da agricultura, eu apoio, tem o meu apoio 

porque nós temos que apoiar todos de uma forma em geral, buscar o que é melhor para o 

nosso município sem olhar a partido dos político, aqui nós somos uma equipe, uma equipe 

para defender o bem-estar do nosso município, para defender as pessoas que necessitam 

de apoio e por isso que nós temos aqui, o povo nos escolheu, nos botaram aqui porque 

acreditava que nós ia vir para cá para representar bem o nosso município e eu acho que 



 

 ATA 025/21  2 
 

 

nós temos fazendo a nossa parte, eu também tenho emendas aí também já para o nosso 

município e o prefeito teve essa semana em Brasília, que nem nós estivemos conversando 

com ele ali hoje e ele esteve no ministério lá falando com os caras do ministério porque tá 

muito complicado, tem emenda aí que a gente sabe que faz mais de dois anos e o ministério 

não pagou ainda e aí foi licitado o ano passado, teve que ser licitado de novo esse ano e 

talvez tenha coisa aí que vai ter que ser licitado de novo ainda porque não saiu o 

pagamento, não é uma culpa aqui da administração e do prefeito, mas sim é uma coisa 

que o governo federal trancou essas emendas, tá em promessa agora que em seguidinha 

vai sair, eu tô bem contente que ele nos disse hoje que está para sair muito em seguida, eu 

tenho uma emenda que tá licitado um trator para ir para Associação do Cerro dos Abreus, 

para trabalhar para a comunidade ali, estou bem faceiro que vai sair em seguida, 

conforme outras emendas de vários Deputados, de vários vereadores, até vereador que 

não está mais na casa, mas tem emenda ainda que não saiu ainda o dinheiro que nem a 

casa do mel que está já chegando para ser licitado, está tudo sendo resolvido, é coisa 

também de dois anos ou mais já, mas infelizmente aconteceu essa epidemia ai no nosso 

município, no Brasil e no mundo inteiro e vem atrapalhando, de uma forma ou de outra 

está atrapalhando bastante, mas também quero pedir aqui para o povo baronense que 

ainda não se vacinaram, venham ao posto de saúde se vacinar, eu estava olhando nas 

postagem da Sônia Storck, ela está sempre postando e pedindo que o povo venha se 

vacinar, me apavorei com o tanto de pessoa no município que ainda não veio fazer a 

primeira dose, as pessoas uns dizem que não vem por uma coisa, outros dizem que não 

vem por outra, mas eu penso assim: a pessoa se vacinado não está protegendo só a si 

mesmo, está protegendo o seu familiar e as pessoas que estão do seu lado, então peço ao 

povo, venham se vacinar, não olhe para bobagem, não escute conversa fiada, a vacina é o 

único jeito que o nosso município, que o país vai voltar a funcionar é a vacina, não tem 

outra alternativa, nós podemos se cuidar, podemos usar máscara como nós estamos 

usando,  podemos usar álcool gel, mas se nós não se vacinar nós não vamos combater essa 

epidemia, quem quer ver essa epidemia sendo combatida o mais rápido possível é se fazer 

presente, vir ao posto de saúde se vacinar, tem uma equipe ali excelente que atende com 

muito carinho as pessoas aí ó, venham se vacinar, eu deixo uma apelo aqui ó de coração, 

venham se vacinar, se você acha que para ti não adianta nada, mas vai adiantar para o 

seu familiar talvez para o teu avô, para os teus filhos, venha se vacinar para que não venha 

causar problema mais sério adiante e depois que acontece as coisas não adianta chorar 

em roda, temos que fazer aquilo que é a nossa parte, venham povo se vacinar, deixo o meu 

apelo aqui nessa noite." Usou a tribuna o VEREADOR FABIO, saudou a Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Queria parabenizar o 

pessoal da Apae também pela Semana Nacional da pessoa com deficiência intelectual e 

múltipla, queria também pedir desculpas que não pude comparecer na caminhada, mas 

estou aí para qualquer apoio que puder contar comigo como vereador auxiliar na Apae, 

estou sempre à disposição, essa programação aí teve início no dia 21 e terá seu dia final 

dia 28 ali, então deixo meus parabéns ao pessoal aí da Apae e todos os alunos também. 

Queria parabenizar também onde a gente estivemos presente sexta-feira, o 28º batalhão 

da Brigada Militar em Charqueadas pelo seu 33º aniversário que ocorreu dia 20 agora, 

sexta-feira e todos funcionários da Brigada Militar. Queria fazer um... levantar uma 

questão aqui, semana passada o colega Vereador Leandro e o Vereador Marcirio fizeram 

um pedido de informação sobre o acidente ocorrido com nosso vice-prefeito, onde teve um 

acidente que o vice-prefeito estava com carro da administração em viagem onde foi 

questionado se ele estava levando paciente, o que que ele estava fazendo, eu acho que um 

pedido de informação desses que nem os colegas fizeram, eu acho que únicas pessoas que 
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sai prejudicadas é o povo eu acho, porque... que bom que se ele estivesse levando paciente 

para Porto Alegre, eu até ficaria faceiro se o nosso vice-prefeito tivesse carregando gente 

para consultas para exames, eu acho que isso aí não soma nada, eu acho que só tem a 

perder porque às vezes as pessoas levam meses aí para conseguir uma consulta, conseguir 

um exame e de repente perde esse exame porque não tem como se locomover à Porto 

Alegre, então eu acho que isso aí não leva a nada eu acho que é só prejuízo para a 

população, as pessoas que dependem de transporte e fico faceiro que se eles estivesse 

viajando, se ele estivesse levando o pessoal para consultar, até deixaria meus parabéns 

para eles aqui se ele tivesse nessa função, eu acho que isso aí não leva a nada, eu acho 

que se os vereadores procurasse outra forma de trabalhar, acho que seria muito melhor, 

eu como Vereador mesmo quando fui eleito até procurei até o jurídico da administração, 

perguntei se eu como Vereador poderia dirigir algum veículo da prefeitura, não por 

questão de receber alguma coisa mais, muito pelo contrário, faria de bom gosto e de 

totalmente à disposição, eu tenho 20 anos de habilitação de caminhão aí, dirijo caminhão 

desde pequenininho e eu acho que por causa de pedido de indicações que nem esse que 

vocês fizeram, que existem leis tão porcas hoje porque se eu pudesse, não posso, como 

Vereador eu não posso pegar um veículo da administração, mas se eu pudesse pegar um 

caminhão um sábado ou um feriado que a prefeitura fosse fazer um trabalho, eu faria 

totalmente de graça aí para simplesmente ajudar a administração, faria de bom grado num 

sábado ou um feriado, qualquer dia que pudesse aí, mas eu como Vereador não posso, 

então eu acho bem complicado isso aí e deixo aqui meu convite aos colegas vereadores, 

estive analisando umas questões de projetos de rendas para o nosso município, tirei como 

base as nossas vizinha Dom Feliciano, até falei com o colega vereador Mateus e deixo 

aberto aqui, qualquer vereador que queira nos acompanhar, eu de repente vou nessa 

semana ou na próxima semana, vou visitar a cidade lá que tem dois projetos bem 

interessantes na cidade de Dom Feliciano, um que é o Caes, Centro de Apoio a Economia 

Solidaria, achei muito interessante aquilo ali, é um estande que nem a gente tem na nossa 

praça aqui onde os agricultores vêm e vendem seu produto, vende mel, saladas, tudo 

quanto é tipo de coisas, cuca, pão, então achei bem interessante e outro projeto que eles 

têm lá é a casa do artesão, é muito interessante, até já liguei para a administração lá, pedi 

para receber um dia lá, até pedi autorização da  nossa presidente aí para ir e deixo aberto 

o convite aí a qualquer vereador que queira ir junto com nós lá para conhecer esses dois 

projetos na cidade." Usou a tribuna o VEREADOR JAIRE VARLEI, saudou a 

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

tenho nenhum pedido nesta casa, tenho um junto com meu amigo vereador Maninho, 

depois vou falar o que é. Também quero agradecer a equipe da Apae que me convidaram, 

a Maiara,  não pude ir, até eu estava na cidade mas eu não fui porque eu tô com um 

problema na minha perna não podia caminhar, tô ruim mesmo, até brinquei com o colega 

Mateus, por isso que eu não fui, mas agradeço muito o convite dela, até eu estava ali vi 

passando, mas agradeço muito e peço desculpa por não ter podido ir, mas na outra vez se 

Deus quiser eu vou e também eu tenho esse pedido nesta casa a respeito do óleo diesel, 

depois vou explicar como que é, o Maninho aqui vai falar também a respeito disso aí, a 

gente está pelo certo e tem que corrigir, vamos ver no que foi gasto isso aí, deve ter algum 

motivo no que que foi gasto esse óleo diesel, todo mundo sabe que tem, então vamos ver; 

hoje tem esse projeto na casa, teve o prefeito, agradeço a visita dele conversando com nós 

aqui a respeito de contratação, eu acho, não sei se é dois ou três operadores, motoristas e 

operários, mas se está, se diz que é necessário, está fazendo falta, acho que a gente tem 

que... se está fazendo muita falta mesmo vamos concordar, não vão deixar parados ali 

decerto e tem mais outros pedidos ali, mas eu deixei para a próxima vez, segunda-feira 
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que vem." Usou a tribuna o VEREADOR LEANDRO, saudou a Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Hoje tem uns projetos aqui na 

casa que é coisa séria aqui que as vezes o pessoal ficam me cobrando dizendo que eu tô 

dando muito em cima, que eu tô fazendo as coisas erradas, mas tenho certeza que a 

população está junto aí e estão me apoiando, então o que importa é isso daí, meu 

compromisso é fiscalizar, então alguém não gosta mas a maioria tão junto, então eu queria 

dizer até que depois vão ler ali na hora do projeto, mas eu queria já passar mais adiante 

para não perder muito tempo, esse ano teve um total de combustível na Secretaria da 

Educação, de óleo S10 dos anos 2020 e 2021 um custo de R$ 68.450,00 num período sem 

aulas aí a pergunta vem essa, não teve aula né e aonde é que foi esse óleo aí, eu quero 

essa resposta do prefeito, eu não sei onde é que que a Dalvana está que eu vou botar umas 

fotos aqui sobre os ônibus aqui também, então é isso daí, eu acho errado porque os ônibus 

estão parado lá aí eu fui lá e tirei uma foto de um só para pegar ratão porque eu já vou 

dizer para pegar ratão para quem tá defendendo as coisas erradas, aí eu tirei uma foto ali 

e postei no Facebook, aí vieram aqui defender aí que nem o colega Fábio aqui veio 

defender o prefeito, mas só que aí eu apurei todas as coisas, fui no site da Prefeitura e já 

tá tudo lá no ministério público, entendeu? Comigo é assim não adianta vim querer me 

ameaçar que não tenho medo de ninguém, já foi para frente e tá tudo lá e vocês olham aí 

a vergonha e me diz vocês colegas que ganharam com compromisso de ser Vereador, tá 

apoiando as coisas erradas, então eu digo deixa eu trabalhar quieto e se quiser tá lá do 

prefeito, esteja que eu também vou estar, só nas coisas certas, o que tiver errado eu vou 

dar em cima, então agora eu fui lá e tirei as foto bem tirada, vi placa por placa e olha me 

apavorei, tem coisa ali com rolos com oficina aí que tem amortecedor foi trocado e tá lá 

uma van faz um ano e meio parada, então é isso daí, eu acho uma vergonha isso daí, então 

o meu compromisso é esse, é fiscalizar, eu não tô aqui para puxar o saco de ninguém e 

defender ninguém, quando tiver certo eu vou lá conversar com o prefeito que nem ele veio 

aqui hoje eu conversei com ele, eu tenho  que respeitar ele como ele tem que me respeitar, 

mas se eu acho que tá errado as coisas tem que dar em cima, se depender de mim tiver 

errado eu puder botar ele na cadeia eu vou botar ele na cadeia, não tem essa de estar 

passando a mão por cima, agora se ele tá fazendo certo vou dar os parabéns, então é 

assim, digo meu compromisso é isso daí eu não vou ficar dando tapinha nas costas e que 

nem diz aqui que nós não temos união, eu  não preciso ter união com ninguém aqui na 

Câmara, eu tenho que ter união é com o povo, aí o que o colega botar de certo aqui eu vou 

apoiar agora o que tiver errado eu não vou apoiar, não quer ser meu amigo problema é 

dele, vida que segue, então é isso daí sobre os ônibus. Também queria falar sobre uma 

postagem que eu fiz aí do vice-prefeito, outra coisa que o colega veio aqui defender o vice-

prefeito também, cada um pensa de um jeito, eu penso que se ele foi fazer uma viagem ele 

tem que prestar conta, eu acho que ele tem que prestar conta sim porque é o nosso dinheiro 

público, é nosso dinheiro, é nós que pagamos salário dele como o povo paga o nosso 

salário para mim estar fiscalizando, então não tem que estar defendendo o vice-prefeito 

também e sim cobrando dele para ele dar exemplo porque eu passei lá não preciso falar 

com quem porque o compromisso é meu, eu fui lá fiz uma filmagem e não parei lá para 

não ter que brigar porque estão apavorado já porque estão fazendo muita coisa errada e 

estão querendo puxar briga só que aqui não tem ninguém bobo, entendeu? Então eu vou 

fazer as coisas pelo certo aí o que que vocês vão me dizer, o prefeito tem um trator novo... 

o vice-prefeito tem um trator novo lá, muita gente precisando de um serviço aí ficaram 

bravo que eu postei, mas vou postar que nem hoje vou postar estas fotos no Facebook, se 

eu estou errado ou alguém vem me cobrar que eu paro, mas por enquanto acho que não 

tem nada errado porque a lei não veio me nada até agora, então o vice-prefeito ficou bravo 
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porque tá fazendo coisa errada? Deve estar porque ficou bravo, porque ele pagou 2:30 e 

aí o que que acontece? É como nós passamos lá, ele se apavorou que ele era para estar 

no lugar do prefeito que o prefeito estava para Brasília, então era para estar dando 

exemplo, ele aproveitou e pegou o trator da Prefeitura e foi lá fazer o serviço, ele lá estava 

de luva, de chapéu de palha trabalhando lá que ele era para estar na prefeitura e aí? Aí 

quando ele viu que foi tirado as fotos, foi feita a filmagem, ele se apavorou, deve ter tomado 

um banho e veio ligeiro no Barão, que vou também cobrar para ver a hora que ele pagou 

também porque certamente se não fosse lá vai saber de quantas horas iam trabalhar para 

ele, nada contra a esposa dele que é uma excelente pessoa, mas tudo que ele tiver fazendo 

errado eu vou cobrar, ela que cuida da lavoura dela, eu cuido do meu compromisso, sou 

vereador e o vice-prefeito que cuida o serviço dele, então não adianta vir reclamar, quem 

tiver errado eu vou cobrar e não adianta reclamar. Também tem outra coisa para falar 

aqui ó, o Nilson, Nenê Cabrito fez um protocolo ali também que sou contra esses 

protocolos, que é bom fazer protocolo, mesma coisa, falo, falo que é bom fazer o protocolo, 

só não bota em prática, para quê fazer o protocolo se não bota em prática? Ele veio aqui, 

pagou 3 horas ou 3:30 foram lá fazer o serviço para ele, que eu já briguei, eu botei aqui 

um projeto na casa para trabalhar no mínimo 5 horas para o agricultor, não para lá fazer 

3 horas ou para os funcionário fazer cabrito e querer pegar alguma coisa do colono na 

que tá sofrendo, então a gente tem que ajudar o colono, não é chegar lá e tirar as coisas 

do colono, sou contra também e ele pediu para mim eu botei aqui porque aí ele falou assim 

eu vou lá na prefeitura pago mais não, bateu às 3:00, 3:30 parou e aí ele foi reclamar, pô 

queria que findasse meu serviço, ficaram bravo, mas ficaram bravo, um cara que paga o 

imposto dele em dia, é plantador de fumo, faz vários negócios, dá renda para o nosso 

município, era para ligar perguntar se podia vir aqui no Barão, se já fizesse que nem eu 

falei para botar no mínimo 5 horas já não precisava ter essas brigas, mas não, está no 

direito dele, o funcionário ficou bravo mas não adianta ficar bravo ele está errado porque 

ele tá pagando, ele tem o direito aí vai pagar três horas esse ano, 3 horas o ano que vem, 

depois de 3 no outro ano e vai ficar quatro anos esperando um serviço para fazer, eu 

sempre disse assim a minha ideia é essa e o que depender de mim se tiver que trabalhar 5 

horas, 10 horas para o colono, pagou faz o serviço, não mas estava acostumado fazer duas, 

três horas e daqui a pouco lá fazer 3, 4 horas, 5, 10 horas que eu sei que o pessoal reclama 

não vão querer, fizeram 5, 10 horas particular e pegaram o dinheiro enquanto o Elomar 

estava em Brasília, aí pegaram o dinheiro e botar no bolso, então tão afundando o nosso 

município, então é assim a gente tem que cobrar, não adianta, eu sei que tem gente que tá 

ficando com cara feia para o meu lado, mas eu comecei trabalhando assim pelo certo e 

vou continuar, não vai ser uma pessoa que vai me oferecer alguma coisa ou vai mudar, a 

minha opinião ninguém vai mudar, meu compromisso é pelo povo e não vou mudar, agora 

se cada um tem a sua ideia faça, ninguém é obrigado fazer as coisas que nem os meus 

colegas, eu convidei eles para ir lá tirar uma foto para cobrar, se eles não querem ir não 

são obrigados, cada um tem a sua mentalidade, como eu tenho a minha o que tiver errado 

eu vou cobrar e o que depender de mim eu falei vou dar em cima, vou cobrar e tem muita 

coisa errada ainda que ali na frente eu vou mostrar que tá errado e vai ter que mudar 

porque o meu compromisso é isso aí, fiscalizar, o pessoal não entendeu ainda, tem muita 

gente que estão dizendo, tá com birrinha política, mas cara a política já findou, a gente 

está aqui agora é para se unir, mas é que nem o colega Mateus disse, cadê a união, só 

para o lado deles e nós fazendo papel de bobo, então se a gente não calçar o pé, não 

fiscalizar, vão fazer o que querem, o que que vai acontecer lá na frente? Vão querer 

comprar o povo novamente com máquinas públicas porque não faz agora chega na época 

da eleição trabalham em sábado, domingo e feriado que certamente esses óleos foram 
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trabalhado nas políticas porque agora eles vão ter que prestar conta agora, vão ter que 

mandar para casa e prestar conta, não é chegar querer trabalhar só na época da política, 

não tem isso daí, o meu compromisso é que nem eu digo, é com o povo e vamos à 

luta."  Usou a tribuna o VEREADOR MARCIRIO, saudou a Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. " Hoje eu tenho um pedido de providência 

sobre a entrada do município na chegada da cidade ali da ponte perto do Nilto, pedir para 

que faça uma limpeza ali porque tá muito feio aquela entrada ali, iluminar aquela placa 

para ficar bonita a chegada do nosso município. Também tem outro pedido de providência 

de uma estrada ali do Adão Valter, que eu já fiz na primeira sessão eu fiz esse pedido e 

não foi feito ainda aí hoje o pessoal me cobraram e eu reforço o pedido que faça essa 

estrada lá, a manutenção dessa estrada. Também hoje estive na caminhada da Apae ali, 

quero parabenizar ali a Apae ali todos que participaram, os alunos, o pessoal ali que 

trabalham ali na Apae e a todos também os visitantes que ajudaram na caminhada, fizeram 

a caminhada junto. Eu falando ali sobre aquele assunto que o colega Fábio falou sobre o 

vice, é eu pedi mesmo esse pedido de informação, mas eu quero deixar bem claro aqui 

nesta casa hoje que eu não fiz pedido de informação para prejudicar ninguém, é o meu 

direito de saber porque se o vice-prefeito estava carregando, levando paciente e ele não é 

capacitado para carregar paciente e acontece o pior com o paciente no acidente porque 

ele não é preparado, quem vai pagar a conta? É o município, como se trata do município, 

se trata de todos aqueles que estão em casa, aquelas pessoas, os agricultores que estão 

trabalhando, estão colaborando para alavancar o município, vão pagar a conta juntos por 

uma irregularidade se é que tem, não estou dizendo que tem, estou dizendo que eu pedi a 

informação para saber se tem regularidade ou não tem, então o colega Fábio entendeu 

mal ou ele tá querendo mandar na forma da gente trabalhar, eu respeito a forma dele 

trabalhar e peço para que o colega respeite a forma de eu trabalhar, que desde que eu 

entrei nessa casa a gente vê que eles vêm querendo mandar conforme a gente tem que 

trabalhar e não é assim, cada um tem que respeitar o trabalho do outro porque cada um 

tem uma ideia e tem que colocar a ideia que tem e sobre a união nessa casa que eu vejo 

falar muito que esta casa não tem união, eu não enxergo que essa casa não tem união, eu 

não vejo nenhum projeto bom nessa casa reprovado, todos os projetos que o prefeito 

mandou para cá eram bom, passou, tudo trabalhando unido, os colegas vereadores todos 

os pedidos, todas as indicação, tudo foram umas indicações boas a gente votou tudo a 

favor, foi tudo aprovado, tem união nessa casa o que diz que não tem união é o contrário, 

tem é muito trabalho nessa casa, a gente tá aqui trabalhando muito, o que tá bom a gente 

tá ajudando, tá votando a favor e o que tá ruim a gente tá corrigindo, não é perseguição, 

é trabalho, então tem nessa parte aí também eu não concordo que não tem união nessa 

casa, isso aí é uma coisa que eu nunca vou concordar porque os trabalhos estão passando 

e muito bem. Sobre aquele problema dos ônibus ali também que o Vereador Leandro 

colocou ali aquelas fotos eu também assinei junto com ele aquele pedido e também quero 

comentar um pouquinho sobre aquilo ali, na última sessão ali eu conversei sobre aquilo 

ali  aqui nessa tribuna, usei a tribuna e comentei que o vereador Fábio falou que era um 

ônibus, tá travado nos áudios dessa casa, eu disse não é um ônibus e nem 2 e nem 3, é 

vários, foi apresentado hoje as fotos, então não é marcação e não é trabalhar contra 

ninguém, é falar a verdade, ser verdadeiro porque o nosso compromisso é com o povo, 

não é com prefeito nem com vice-prefeito e nem com um colega Vereador, pode ser da 

minha bancada, qualquer um que tiver... fizer errado eu vou cobrar pode ter certeza e se 

eu cometer algum erro eu aceito a cobrança, quero deixar bem esclarecido essa parte aí 

também." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram 

convidados a fazer uso da palavra. Usou a tribuna o VEREADOR MARCOS, saudou a 
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Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Queria 

rapidinho também só comentar aqui que naquela semana passada, na outra semana as 

reuniões na Seduc Porto Alegre e a respeito de reformas da escola que deu várias reuniões, 

tivemos numa tarde duas comissões visitando o secretário, secretário não, diretor, isso 

teve resultado graças a Deus, queria deixar dito aqui em plenário que o prefeito 

comunicou que já tá marcado uma reunião na próxima semana acredito, com a Cre de 

Guaíba, Ministério Público e município para tomar uma... traçar um caminho para juntos 

começar enfim resolver essa situação da nossa escola que é um problema que já vem de 

muito tempo e uma hora a gente vai ter que resolver, a comunidade já está ansiosa, às 

vezes cria conversas aleatórias assim porque esse não quer, aquele não quer, aquelas 

reuniões que tivemos foi criado um assunto de que vereador Marcos queria levar alunos 

para o interior, para as escolas do interior, isso não é verdade, isso não foi dito, eu não 

falei isso, inclusive temos ata, temos áudio da reunião, o que foi dito como eu falei na outra 

semana, que o pessoal da Seduc dizendo que na última instância, em outras regiões já 

usaram ginásios, usaram escolas do interior do município para não ficar totalmente 

parado o ensino do Estado, mas isso nunca foi criada essa hipótese por minha pessoa, só 

quero deixar isso bem claro, inclusive hoje quem assistiu o jornal do almoço, em Santa 

Cruz tem uma escola que está há dois anos já em containers, que foi o mesmo problema 

da nossa, dificuldade de reforma, foram alocados em containers adequados, mas até hoje 

a reforma não saiu e ainda estão lá, então quero dizer que isso, nós estamos batalhando 

pela reforma da escola, que seja da melhor forma possível com os alunos online, como for, 

mas não alocando em outro lugar, isso se o estado achar que por bem é problema deles. 

Agradecer também o prefeito que esteve aqui nessa casa hoje falando sobre os projetos, 

são 4 projetos e também fez uma pequena explanação sobre a ida dele à Brasília, rapidinho 

com várias demandas levadas e trazidas com algum Ok, alguns não e tudo que é 

complicado e também uma notícia boa para o município porque estamos com uma 

dificuldade na farmácia municipal ali e parece que hoje saiu o resultado do seletivo 20 

horas para farmacêutico e parece que amanhã ou quarta essa farmacêutica vai ser 

chamada já para contratação, acho que isso é muito importante para nós município, 

munícipes que precisam disso, que precisam do remédio porque remédio graças a Deus 

nós temos e estamos com dificuldade da farmacêutica. Presidente só para encerrar eu 

queria... estava lendo ali que eu tô sempre lendo muito né, daí estava lendo uma frase 

assim ó, muito importante: Jamais perca tempo em discussões que não fazem sentido, 

quando a ignorância grita a tolerância cala." Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, 

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

"Quero aqui parabenizar a APAE por essa semana que tá fazendo aí, a semana em defesa 

da... esse evento que a Federação promove todo ano, não pude participar hoje porque 

estava a serviço da secretaria, mas sabem que podem contar comigo por tudo que tiver no 

meu alcance. Também o CTG ali, o Heleno Prado parece que está de novo assumindo mais 

um ano em frente a esta entidade tão importante, sou sócio, esses dias fui lá fiz minha 

colaboração, botei em dia e desejar que tenha êxito, é um momento bem difícil para todas 

as entidades aí que se encontram devido a essa pandemia. Agora há pouco quero 

primeiramente agradecer a presença do prefeito que estava... veio explicar um projeto 

para nós, só não posso deixar de fazer uma ressalva, está aqui o colega Canelão, foi colega 

dele, do Elomar, muitos anos, eu fui um, o famoso pacotão onde bota vários cargos juntos 

no mesmo projeto e daí bota os vereadores entre a cruz e a espada, botando desde 

motorista até operador, operário, servente para saúde aí tem cargo ali que são 

imprescindíveis, qualquer um vê que é imprescindível, por exemplo a questão dos servente 

para saúde, sou funcionário da saúde, sei da dificuldade mas tem cargos que talvez 
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deveriam ser melhor debatidos, infelizmente ele foi um que criticou sempre, sempre o 

pacotão, né Ilo, o Alemão criticava bastante o pacotão também e hoje estão aí fazendo o 

que criticavam, infelizmente isso aí é bem chato numa relação entre câmara e executivo. 

Também comentei com ele e não cheguei botar indicação, mas que ia trazer aqui para 

Tribuna, sei que a gente teve uns meses atrás um problema, uma discussão com relação a 

Emater, mas acho que isso não é o que vem ao caso a questão do que foi debatido, mas 

semana passada fui procurar ele para fazer um... fui na Emater procurar por uma questão 

particular e as duas vezes que eu fui sempre tinha bastante gente e a gente hoje está com 

um extensionista só que é o Elias, em turno integral e o Edgar em meio turno, meio período, 

eu acho que a gente como o vereador Alvicio estava falando, acho que entre nós aqui todos 

ou fomos agricultores ou temos familiares agricultores, somos de família de agricultores, 

eu não vou dizer que seja agricultor hoje porque minha... meu dia a dia não é da 

agricultura, mas desenvolvo alguma atividade nesse sentido, então também preciso do 

serviço, vou lá na Emater, precisa ter profissionais que me atendam e se precisar que vão 

na minha lavoura, na minha propriedade para ver o que que está acontecendo, acho que 

a gente tem que sim comprar briga para aumentar os extensionistas da Emater, a gente 

quer ver a cidade bonita, quer ver a cidade crescendo, mas no curto prazo o que a gente 

tem para fazer, arrecadar e gerar riqueza no nosso município é agricultura, a gente tem 

que investir forte na agricultura, tem que investir na diversificação, tem que investir... está 

sendo investido em máquinas, mas tem que se investir na questão técnica, assistência 

técnica. Também como os colegas falaram aí também estou junto num pedido de 

informação, a questão do vereador a gente, o vereador tem três atribuições no que aprendi, 

uma é legislar, votar a favor ou contra um projeto; outra é representar, trazer as demandas 

da população para o executivo, para o legislativo, para todos os órgãos e a terceira função 

também é fiscalizar, não é a função mais prazerosa que existe, eu acho que entre poder tá 

trazendo uma emenda para o município ou não, com certeza o  fiscalizar [ininteligível] um 

benefício, mas é necessário, é necessário sim ter fiscalização das atividades do executivo, 

assim como de outras áreas e cabe a nós fazer essa parte aí como vereadores."  Usou a 

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

pessoas que se faziam presentes. “Primeiramente quero parabenizar aqui aniversário hoje 

da minha mãe, uma pessoa que me ensinou a ter caráter, humildade e muito respeito, então 

que Deus dê a ela muitos anos de vida e que continue sendo uma pessoa maravilhosa que 

nem ela é. Também agradecer ao prefeito de esteve aí explicando sobre o projeto; questão 

do CTG, patrão Eleno mais um mandato, dizer a nossa população que frequente mais o 

nosso CTG, antes alguns não iam porque não gostavam do Ismael, outros não iam porque 

não gostava Tinão, outros não iam porque não gostavam do Vico, outros não gostavam do 

Hélio, outros não gostavam de mim quando fui patrão, outros não gostam do Eleno, dizer 

que o CTG não é do patrão, o patrão lá está para administrar, não é dele o CTG, então 

pedir que a população frequente mais nossa entidade e pela nova caminhada do Eleno 

com pessoas novas aí na patronagem, tomara que dê certo. Também pedir desculpa a 

Mayara que me convidou para a caminhada da APAE, mas aonde já viu várias pessoas 

gavando aí, estava bonito e ela sabe que pode contar sempre comigo que eu sempre ajudo. 

Quero deixar só dito aqui que foi falado que foi convidado os vereadores para ir bater 

foto, eu decerto perderam meu número, eu não fui convidado, não tive o prazer de ser 

convidado, que daqui a pouco eu iria junto e dizer também que a justiça ultimamente anda 

engraçada, uma pessoa vai lá e fala uma coisa e simplesmente a justiça de repente tenta 

fazer um veredito sem escutar outra parte, algumas pessoas do município mentindo, uma 

pessoa em especial, que nem no STF está vendo aí o Sérgio Reis arriscando a ser preso, 

não tem cabimento e no contraponto a mesma Justiça absorvendo traficantes, vários 
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delitos fez na vida, então troço sem cabimento, aqui no município já vi gente falando que 

tinha prova de gente carneando e coisa e tal, qual eu nunca escondi e o colono que precisar 

carnear seu bicho eu vou lá ajudar, sempre ajudei, a gente já viu gente lá na civil mentir 

que fulano ou ciclano imaginou, imaginário eu acho, viu roubando alguma coisa o qual 

que uma dessas pessoas que já foi citada no passado aí eu conheço, tenho certeza que não 

fez isso, mas hoje em dia a justiça está assim, a pessoa vai lá mente e acontece as coisas, 

eu sobre essa parte da Justiça eu vou esperar a semana que vem, espero que vai ter 

novidades, então vou deixar para lá. Foi falado aqui também sobre os serviços feito em 

feriado em época de campanha, o qual a coligação adversária, Vereador Leandro deve 

saber, botou vários questão lá na justiça para tentar cassar a chapa do prefeito e do vice 

o qual por unanimidade foi comprovado que todas as horas foram pagas feita em feriado 

durante a campanha ou fora da campanha, então a gente sobre a política eu já esqueci, 

tentaram cassar meu colega porque ele foi secretário numa época; a questão dos ônibus 

não concordo também aquele brejo, mas ainda tenho para dizer, aqui está o primeiro 

secretário da administração Elomar e Laureni, da educação o qual ele chegou na 

secretaria e se deparou com oito ônibus com motor batido, o secretário sabe que, ele tem 

foto guardada acredito eu que tenha porque teve que se virar nos 30 durante aquele tempo, 

tivemos divergências não nego, mas também reconheço o trabalho que tu fez chegando na 

secretaria e não tendo nada, então só para deixar aqui o lembrete também, mas não 

concordo também com aquele brejo que tem em volta dos ônibus lá, mas acredito que vai 

estar todos funcionando." A PRESIDENTE LAURENI usou a palavra. "Gostaria de 

dizer que na segunda-feira estará iniciando nossas aulas, acho que é um anseio das nossas 

criançada né, nossos professores estão fazendo os trabalhos em casa, mas que tem todo 

apoio dentro das escolas, acho que o trabalho deles é junto com os alunos, então quero 

dizer assim que comece e que Deus abençoe a cada um, que nosso secretário está 

organizando que dê tudo certo, colocando tudo nos devidos lugares e que esses professores 

tenham um bom retorno junto com seus alunos, não poderia deixar de dizer isso. Também 

nosso farmacêutico como foi falado aqui, estive hoje falando com o prefeito, foi feito o 

processo seletivo de novo de 20 horas, essa casa já provou o cargo de 20 horas, aprovou 

um cargo de 40 horas, nunca deixamos de oferecer nosso trabalho ao município e o 

farmacêutico que tínhamos que é concursado 20 horas sempre tirando atestado, quando 

trabalha 15 dias mais 15 dias de atestado, mais 15 dias de atestado e o nosso povo ficando 

à deriva porque são medicações, medicações que às vezes a pessoa pode comprar mas às 

vezes o processo do Estado tá com a medicação dentro da secretaria e só quem pode 

entregar é o farmacêutico, então eu acho que tanto foi rolado esses atestado para lá e para 

cá quando foi feito, criado o cargo de 40 horas ele voltou seu atestado, ficou poucos dias, 

agora já tirou um atestado de 45 dias, mas ainda bem que o Prefeito não dormiu, logo fez 

processo seletivo das 20 horas e estamos aí já chamando uma enfermeira para que possa 

atender nosso povo porque um funcionário dessa altura ele não tá prejudicando uma 

administração, ele tá prejudicando sim o povo, as pessoas doentes, as pessoas que 

precisam retirar a sua medicação, eu fico pensando cá para mim, será que essa pessoa 

não tem consciência, se não pode trabalhar afaste-se de uma vez e deixe o outro entrar, 

mas que as pessoas tenham o seu alimento que às vezes vem para ser dirigido pela sonda, 

aquele processo de medicação que as pessoas não têm o dinheiro, a medicação é muito 

cara e essa pessoa não ter a consciência, então se afastar de uma vez se não pode 

trabalhar, não vou dizer que não seja doente, não sei, mas essa coisa de tira atestado 15 

dias, tira atestado mais 10 dias, trabalha em outra farmácia, isso não é justo para nós que 

necessitamos tanto dessa profissão, desse farmacêutico, mas que Deus o abençoe e que 

faça com que ele né melhore desses atestados e que tenha um pouco de consciência com 
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as pessoas porque não tá atrapalhando uma administração e sim as pessoas doentes do 

nosso município. Gostaria de agradecer ao Fábio meu vice-presidente onde foi convidada 

esta casa né para participar da solenidade comemorativa do 33º aniversário do 28º 

Batalhão de Polícia Militar a realizar-se no dia 20 de Agosto 2021 às 10 horas na sede da 

unidade localizada RS Charqueadas, Aços Finos Charqueadas, então gostaria de 

agradecer ao Fábio que foi também com o vice-prefeito, gostaria que a Dalvana passasse 

uma foto que o vice-prefeito, que o Fábio me passou, que tiraram lá, eu acho que aí, o 

vereador  Mateus também estava junto, não sabia, mas tudo bem, foram representar essa 

casa, agradeço de coração porque eu estava em tratamento de saúde, estava em Porto 

Alegre fazendo um exame nesse dia, mas essa casa sempre será apresentado, se não tiver 

o vice-presidente, terá outros vereadores para nos fazerem a vez de ficarmos 

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

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

de Lei: INDICAÇÃO Nº 107/2021 DOS VEREADORES MATEUS E LEANDRO que 

seja indicado um estagiário ou servidor para atender na secretaria de obras, haja vista que 

muitas vezes os responsáveis estão acompanhando os trabalhos no trecho. INDICAÇÃO 

Nº 108/2021 DOS VEREADORES MATEUS E MARCIRIO que seja feito melhorias e 

investimentos na granja municipal, entre elas, colocação de placa na entrada, indicando de 

que se trata e quais atividades ali são desenvolvidas, limpeza e recolhimento de entulhos 

ali depositados. Também que seja estudada a possibilidade de realização de parceria 

público privada para melhor aproveitamento do espaço, por exemplo a implantação de 

distrito industrial ou arrendamento das lavouras. INDICAÇÃO Nº 109/2021 DO 

VEREADOR FABIO que seja estudada a possibilidade de ajudar com a mudança, pessoas 

que se mudaram e queiram voltar novamente para o município, bem como pessoas que 

queiram trocar de residência dentro do município e que não tenham condições, com estudo 

de caso comprovado através da Assistente Social do município. INDICAÇÃO Nº 

110/2021 DO VEREADOR FABIO que seja exigido que os médicos permaneçam no 

posto de saúde durante o seu horário de serviço, evitando saídas desnecessárias. 

INDICAÇÃO Nº 111/2021 DOS VEREADORES MARCOS, RODRIGO, ALVICIO 

E FABIO que seja realizado um estudo da viabilidade técnica e financeira para instalação 

de energia solar nas repartições públicas, visando sempre a economia e autossuficiência de 

energia. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 101/2021 DO VEREADOR MARCIRIO 

que seja providenciado manutenção na estrada que entra no Adão Valter e sai na Dona 

Ailes na estrada do bar da lagoa. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 102/2021 DO 

VEREADOR MARCIRIO que seja providenciado limpeza na entrada da cidade, na ponte 

próximo ao posto do Nilto e colocação de iluminação na placa de boas-vindas. PEDIDO 

DE PROVIDÊNCIA Nº 103/2021 DA VEREADORA LAURENI que seja 

providenciado limpeza das calçadas das ruas Coronel Juca Tavares e Leandro Fallavena, 

com recolhimento do lixo e aterro nos lugares necessários para deixar as calçadas em 

condições para os usuários trafegarem. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 043/2021 DOS 

VEREADORES LEANDRO, MATEUS E JAIRE VARLEI que seja informado em 

quais veículos foram gastos o combustível Óleo Diesel S-10, cujas aquisições ocorreram 

de Janeiro à Março/2020, correspondente à 4.500litros, conforme aquisição empenho 

00001/2020, de 27/01/2020, documento de liquidação e pagamento 232; de março à 

maio/2020, correspondente à 6.000litros, conforme empenho 685/2020, de 18/03/2020, 

documento de liquidação e pagamento 1081 e 1082; de maio/2020 à julho/2021, 

correspondente à 4.500litros, conforme empenho 1243/2020, de 20/05/2020, documento 

de liquidação e pagamento 2091 e 2093; de julho/2021 até o momento, correspondente à 

5.000litros, empenho 2989/2021, de 20/07/2021, documento de liquidação e pagamento 
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3416 e 3437, que seja enviado as respectivas notas de empenho, memorandos e documentos 

de liquidação, bem como seja enviado cópia das autorizações de compra, assim como das 

respectivas planilhas de abastecimentos. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 044/2021 DO 

VEREADOR LEANDRO que informem quantas horas de trator da Prefeitura foi feito 

este ano para o Vice-Prefeito alemão e para a sua esposa. PROJETO DE DECRETO Nº 

002/21– Decreta ponto facultativo nas datas que indica e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 039/21 Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 

emergencialmente dois (2) operadores de máquinas, três (3) motoristas, três (03) operários, 

um (1) servente (saúde) para atender excepcional interesse público pelo prazo que 

especifica e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 040/21 Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a contratar emergencialmente 05 (cinco) serventes por tempo 

determinado e para atender excepcional interesse público e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 041/21 Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 

11.000,00 e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 042/21 Autoriza a abertura de 

crédito especial no valor de R$ 470.000,00 e dá outras providências. DIÁRIAS DO 

VEREADOR FABIO - Ida na Secretaria de logística e transportes e no 33° aniversário do 

28° BPM de Charqueadas. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. 

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

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também agora agradecer a 

caminhada, o convite pela caminhada hoje do pessoal da APAE que convidaram nós 

vereadores, muito importante e estamos aí para dizer porque precisam ajudar a gente vai 

ajudar a APAE aí, hoje estava conversando com eles lá, tá muito bonito lá, o espaço ficou 

grande, tem piscina ali que eu acho que nesse tempo veio uma verba que eu acho que foi 

do deputado, foi do vereador [ininteligível], mas tá bem adiantado lá, muito bonita, a gente 

dá os parabéns porque assim até o Marcirio comentou ali que de repente o salário que a 

prefeitura passa, acho que é R$ 7000 para ali poderia ser pouco, mas o pessoal da APAE 

se vira ali, então tem que dar os parabéns para eles que eles fazem sopão, vendem, fazem 

muita coisa de importante que cai renda, então isso que é importante, que a prefeitura tem 

que se espelhar também, fazer girar também não ficar só dependente, então tem que dar 

os parabéns para o pessoal da APAE aí e também queria dizer que agora começando às 

aulas até convido os colegas vereadores aqui para gente fazer uma visita aí no interior, 

nos colégios e aqui no JJ já tivemos alguns aqui, mas também dá uma passada ali junto e 

de repente pelo interior aí que já alguém já me mandou mensagem que é bom a gente dar 

uma passada lá e dar uma olhada, então acho que seria importante também e queria 

também comentar aqui sobre a volta aos esportes que na nossa cidade vizinha aí Mariana 

Pimentel já tá fazendo um campeonato de salão aí fechado, começa agora dia 31 e aí o 

pessoal tão faceiro lá, então de repente o nosso município aí, falar para o secretário aí 

pegar e tentar fazer já começar para o pessoal jogar sua bola aí, o pessoal também 

mandam mensagens que o ginásio tá fechado, então de repente seria importante já 

começar de repente até um campeonato aí porque o pessoal querem se divertir também 

porque agora não tem muito baile, muita festa, eles querem jogar a bola deles, então é isso 

aí, queria dizer que vou continuar meu trabalho e tô aí para ajudar e para somar e o que 

tá bom eu vou gavar, agora que eu tiver ruim não adianta eu vou tentar sempre expor e 

não esconder porque o meu compromisso aí é isso pelo que eu entendo é fiscalizar, então 

quem puder aí, tiver alguma coisa me passar, pode passar que não tem medo de postar e 

é isso daí, quero dizer que meu compromisso é com povo." Usou a palavra o VEREADOR 

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

que se faziam presentes. "Quero parabenizar mais uma vez ali os funcionários da APAE 

ali pela organização da caminhada onde eu tive o prazer de participar aí desde o começo 
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acompanhei eles ali, fui até lá a APAE e lá eu estava comentando com o Vereador Leandro 

ali sobre que a APAE  recebe do município R$ 7000 por mês, é o que o município pode 

dar no caso, que pode, mas eu acho pouco, é muito pouco para se manter a quantidade de 

funcionário que tem ali dentro, são 8 que vive tudo daquele R$ 7000 ali, é muita força de 

vontade que eles têm de trabalhar e merecem o apoio de todos nós, todos que puder ajudar 

a APAE, ajude que não vão se arrepender e também agradecer pelo café, estava muito 

bom o café e me colocar à disposição que eles precisarem de mim pode chegar até mim 

que eu vou fazer de tudo para ajudar." Usou a palavra o VEREADOR MARCOS, Líder 

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

presentes. "Quero externar meus parabéns ao meu filho Rafael que fez aniversário ontem, 

muita saúde, muita paz e sucesso na vida dele. Parabenizar também a APAE, pedir 

desculpas ao mesmo tempo por não ter podido participar, mas quero parabenizar as 

meninas ali pela organização e pelo bom andamento da entidade. Também da mesma 

forma quero parabenizar o CTG na pessoa do patrão Eleno quero parabenizar toda a 

patronagem eleita ontem e também estou sócio do CTG talvez não esteja em dia agora mas 

vou providenciar, colocar em dia daquilo lá para a gente incentivar as nossas tradições 

gaúchas. A volta às aulas também presidente que é muito importante, mas a gente tem que, 

nós temos que nos policiar que essas voltas aulas vão ser uma coisa diferente né, é uma 

coisa complicada, não vai ser como iniciar o ano letivo, é adaptação, é uma coisa que vai 

começar adaptação a um ano pandêmico né, então nós temos que ter tranquilidade, temos 

que ter... ajudar a secretaria de educação, ajudar as diretoras, as professoras para 

conseguirmos a melhor forma possível se adaptar a esse novo momento porque é bem 

complicado, mas graças a Deus vamos retornar. Também queria agradecer ao secretário 

de obras porque hoje à tarde em torno de 3 horas lá perto da minha casa lá, perto do Seu 

Jorge Ladvig um bueiro lá rompeu no meio da estrada lá e estava dando problema para 

tráfico e eu liguei para ele urgentemente já deu um jeito de ir lá ver o que estava 

acontecendo e a estrada breve ia estar interrompida e a gente não pode ,uma via de muito 

acesso como todas no município são e ele foi prontamente, foi lá atender à reivindicação, 

muito obrigado ao Toninho pelo bom atendimento e dizer que tô vendo presidente que 

ultimamente a relação legislativo executivo está melhorando, digo isso porque semana 

passada tivemos a visita do vice-prefeito explicando projetos para nós, que é muito 

importante para nós poder votar tranquilamente e hoje tivemos a visita do prefeito, isso é 

muito importante a relação executivo-legislativo, os colegas tinham dúvidas, tinham 

vontade de pedir vista, mas com a vida do prefeito entenderam a necessidade da votação, 

então isso é importante o bom relacionamento do executivo com o legislativo e dizer para 

os vereadores que realmente a fiscalização é muito importante na pessoa do vereador 

porque nós temos casos de pouco tempo aí, prefeitos com vários problemas por 

fiscalização dos vereadores, então digo, é importantíssimo a fiscalização e é um dos pontos 

principais da causa Vereador." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, 

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

gente não tem noção da audiência que a gente tem aqui de pessoas acompanhando o 

trabalho da câmara, semana passada mesmo sai daqui na segunda-feira, na terça-feira fui 

no Doutor Nilo consultar todas as pessoas que estavam consultando estavam comentando 

da sessão porque estavam acompanhando a sessão, isso é muito importante, é muito 

interessante acompanhar o trabalho do Legislativo aqui no nosso município e com isso 

muitas pessoas também trazem algumas demandas para gente, agora a pouco uma pessoa 

me mandou mensagem aqui questionando questão de sinalização viária aí o Prefeito até 

comentou que comprou algumas placas, algumas coisas e vou aqui como representante do 

povo vou trazer a demanda dessa pessoa na questão da sinalização de placas de pare no 
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centro da cidade, a gente até tem pouco acidente pelo tanto de susto que a gente 

acompanha aqui no nosso centro, precisa se melhorar a sinalização, colocação de placas 

e tudo mais e também a questão de indicações, placas indicativas, há anos atrás foi feito 

um projeto, todo um trabalho de sinalização trazendo as pessoas para o nosso município, 

conduzindo as pessoas até aqui e muitas simplesmente foram vandalizadas, arrancadas, 

infelizmente muitos tem problemas em conviver com a coisa pública. Também aqui hoje 

até na hora que estava saindo do posto de saúde a enfermeira ainda pediu para mim frisar 

novamente a questão da vacina, pois é bem preocupante a situação da vacinação em nosso 

município, todo mundo acompanha as redes sociais, status do Whatsapp, essas coisas, 

falta mais de mil pessoas que não tomaram a primeira dose em nosso município e isso 

ainda que o pessoal da Cobra todo mundo se vacinou aqui senão o número seria maior na 

verdade de pessoas que teriam que ser vacinadas, infelizmente a gente vê vários casos de 

pessoas que por diversos motivos não vão se vacinar, uns tem medo de vacina, outros ficam 

esperando essa ou aquela vacina, todas as vacinas são aprovados pela Anvisa, quem tem 

que aprovar é a Anvisa, outros ficam esperando por uma marca, mas todas as vacinas que 

tem são de qualidade e a gente precisa, a secretaria de saúde precisa que as pessoas se 

vacinem se quer se abrir para mais, para faixas menores, de menor de 18 anos, mas para 

isso o município tem que tá concluindo sua vacinação, o governo do estado tinha uma meta 

de até o final do mês vacinar toda população adulta e vacina tem, o que tá faltando é braço 

para ser vacinado, então deixo aqui meu apelo a todos que procurem aqui o posto saúde 

ou o  ESF lá em cima para se vacinar que é de graça e salva vidas." Usou a palavra o 

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

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero também parabenizar a APAE que 

eu já falei que não pude ir na caminhada hoje, mas outra hora se Deus quiser eu vou. 

Também quero comunicar a vocês, aquela hora presidente o Mauricinho me ligou que o 

deputado Afonso Motta vai vir em Barão do Triunfo a respeito de uma emenda que ele me 

prometeu, vai ser dia 10, 5:30 da tarde ele quer estar aqui, mas com certeza vai ser mais 

tarde, ele disse que ia chegar falar com o prefeito e o vice-prefeito, eu saí ali ele estava 

me ligando, deixo esse convite, não sei onde é que vai ser ainda, se vai ser na câmara ou 

vai ser em outro lugar aí, mas eu falo para você depois. Também Presidente quero fazer 

uma pergunta que eu não sei o que que tá isso aí, 20 horas do farmacêutico é R$ 3.600 ou 

é R$ 2.300 porque no começo estava R$ 2.300 por isso eu tô fazendo essa pergunta. E que 

nem o colega falou a respeito do ginásio, eles estão me cobrando por causa disso aí que o 

ginásio está fechado, não sei quando que vão abrir, acho que já está na hora de liberar 

para os time mesmo jogar, tem a gurizada mesmo que jogam e o mais não vai muito público 

mesmo, estão me cobrando isso aí, eu acho que dá mais do que no momento já deve liberar, 

se fez a vacina fez, mede a febre quando chegar ali e vai jogar seu futebol, então eu deixo 

esse pedido também aí." Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LAURENI, 

saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. " A gente sempre 

frisando que segunda-feira é início das aulas, um bom retorno aos nossos professores que 

estão sempre preparando as aulas em casa, sei que não é muito agradável mas o nosso 

professor não parou nunca, então quero saudar eles e volta os alunos, volta os diretores 

de escola, então eu acho que estava mais que na hora, só nós estávamos nos sentindo né, 

único município que ainda não tinha reiniciado as aulas, mas sei que o trabalho estava 

continuando com nossos professores. Também as nossas redes sociais que se estende para 

o nosso município, para outros municípios, tem pessoas de Porto Alegre dizendo que estão 

assistindo a sessão, muito obrigada, nossa casa sempre está de portas abertas. Também 

como falou o Vereador Varlei agora, essa casa também está disposição para receber o 

nosso deputado, representantes, para que venha nos visitar vereador, se quiser trazer ele 
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até a nossa casa nos comunique o dia, alguém esperará ele aqui, não digo que todos os 

vereadores poderão estar, mas já temos como recebê-los na nossa casa e também quanto 

as vacinas como foi falado aqui, nosso pessoal está recebendo, está atendendo com maior 

carinho; vamos tentar imunizar gente, vamos se imunizar, vamos deixar nosso município 

livre desta triste doença, eu acho que quanto mais vacinados menos riscos nós vamos ter, 

eu só espero que não sejam pessoas que às vezes são mal informados, pensam que a vacina 

vai causar algum dano, não é isso, é eliminar para que um que esteja são não tenha 

contágio de outras pessoas porque a gente é responsável, nós somos responsáveis, eu me 

vacinei com a idade que eu tô não senti nada, algumas pessoas têm alguma... algo que às 

vezes pode ocorrer durante o primeiro dia da vacinação, mas eu acho que devemos correr 

o risco pelo nosso próximo." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente 

Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia oito de setembro de 2021. 

 

 

Sala de Sessões, 23 de agosto de 2021. 
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