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

Legislativa, realizou-se a vigésima sexta 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 25/21, 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° 030/21 encaminhando proposições aprovadas em 

23 de agosto de 2021; of. leg. n° 038/21 informando aprovação do projeto de lei n° 039/2021; of. leg. 

n° 039/21 informando aprovação do projeto de lei n° 040/2021; of. leg. n° 040/21 informando aprovação 

do projeto de lei n° 041/2021; of. leg. n° 041/21 informando aprovação do projeto de lei n° 042/2021. 

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 

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

"Desejar muita saúde, sucesso em sua vida, muito êxito em seu trabalho, pela passagem de aniversário 

Dr Norberto, um grande amigo, conheci ele aqui na casa e aonde ele sempre se mostrou ser muito 

profissional, nunca vendo lado de partido, sempre trabalhando pelo correto, então Doutor Norberto 

que Deus lhe dê muitos anos de vida, muita saúde, o resto eu sei que o senhor corre atrás, acho que 

perdeu o número do meu telefone ou acha que eu não sei ir a Porto Alegre, sei lá, esqueceu de me ligar, 

mas temos aí, qualquer coisa né colegas, de repente semana que vem quando vê ele se coça aí. Então a 

gente sabe aí que tá começando essa Semana Farroupilha, eu queria em nome do patrão Eleno, aqui 

ele pediu para mim agradecer todos os vereadores, administração, secretaria da Agricultura ali 

também em nome do Secretário e do Paulo Storck e da veterinária Queila, veterinária Queila deu uma 

baita ajuda na coleta dos exames dos cavalos, Paulo Storck também, então deixar aqui os 

agradecimentos a esse pessoal, a todo os comércios que doaram aí, não vou falar hoje porque ainda 

falta uns comércios o patrão Eleno ir, também deixar um agradecimento especial, a gente sabe que 

praticamente dois anos não sai eventos no CTG como em todas as entidades, mas o CTG sobrevive 

praticamente da Semana Farroupilha, já fazem dois anos que não se consegue fazer a Semana 

Farroupilha, agora essa Semana Farroupilha aí vai ter só uma janta e um almoço, até por causa da 

pandemia para não ser todos os dias, aonde o almoço eu não tenho bem certeza aqui, é na quarta-feira 

que vai ser a famosa polenta com galinha a janta vai ser e o almoço é no encerramento com missa 

crioula dia 20 de setembro, então já para ajudar a divulgar também, todos que nos assistem aí já 

puderem comparecer no CTG para dar uma força porque aquela entidade ali sobrevive praticamente 

da Semana Farroupilha e desejar uma boa viagem a todos cavalarianos, a todos, pessoal que vão de 

responsável da cavalgada que vão sair do Barão na sexta-feira e vão retornar segunda-feira chegando 

aqui na cidade em torno das 10 horas, às 11 horas, com a nossa centelha da chama crioula, então 

desejar uma boa viagem a eles que o patrão do céu ilumine o caminho onde eles vão cruzar e a Nossa 

Senhora Aparecida também os proteja, eu como já é de praxe todos os anos vou junto, com certeza se 

Deus quiser estarei junto com eles fazendo mais uma cavalgada. Também tem um pedido aí hoje em 

nome da bancada, até se alguns mais Vereador quiser fazer parte, que a administração ajuda aí, de 

repente com carro de apoio para levar os cavalarianos porque como os cavalos vão de caminhão a ida, 

vai ser só a volta a pata de cavalo e vai ser pego asfalto e aí não pode em cima de caminhão, tem todo 
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esse problema aí, a administração daqui a pouco libera um veículo para levar esses cavalarianos até 

General Câmara, então peço apoio dos colegas aí que daqui a pouco se mais alguém quiser colocar o 

nome junto não tem problema, a questão é a gente não deixar morrer nossa tradição." Em 

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

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

as pessoas que se faziam presentes. "Por causa do feriadão aí nós estava de dia de folga porque... mas 

temos retornando hoje, já estamos na Semana Farroupilha aí e tá chegando o dia 20, quero também 

parabenizar o patrão do CTG que esteve aqui pedindo uma ajuda, acho todo mundo foi de acordo em 

ajudar um pouquinho, não sai pesado para ninguém, a gente sabe que ele tem ali como tá difícil para 

todo mundo, a todos nós, para ele também porque não tá tendo reunião muito pouco, lucro ele está 

tendo pouca coisa, só dos sócios mesmo né, mas estamos aí para ajudar o que for possível que a gente 

puder eu tô disposto a ajudar, ele veio convidando para o café de cambona, bom vocês já sabem tudo 

aí, até o final de semana do dia 18 eu não vou poder ir, já expliquei para ele a minha situação. Também 

quero parabenizar o Doutor Norberto ali pela passagem do aniversário dele, parabéns, muitas 

felicidade e o amigo Garigan que está ali, todas as sessões ele está aí presente, agradecer ele e todos 

que estão nos assistindo também pelas redes sociais aí. Eu hoje até tinha uns pedido para fazer, eu não 

fiz porque como estava sem energia, vim aqui conversei com a Dalvana, ela me explicou, entendi porque 

eu sabia como é que estava né, mas deixo para próxima segunda-feira, os pedidos não é urgência que 

tem, mas segunda-feira se Deus quiser né, estamos aí de novo e vamos fazer esse pedido, eu tenho um 

ali junto com o Mateus, esse pedido ali, vamos depois é isso aí que nós temos e segunda-feira se Deus 

quiser nós botamos uns pedidos nessa casa, Prefeito se Deus quiser vai nos atender, como tem os outros 

colegas aí também que tem os pedido deles." Usou a tribuna o VEREADOR LEANDRO, saudou a 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Hoje eu fui fazer uma 

visita lá no colégio da Dom Pedro lá que alguns pais tinham pedido para mim, que muito o pessoal 

comenta que puxa muito aqui ajuda também para o JJ e a gente não pode também te esquecer dos 

Colégios Municipais que é compromisso da prefeitura, aí eu fui lá hoje, falei com a diretora, pedi para 

mim dar uma olhada, foi bem simpática, mostrou lá algumas salas e aí que eu dei para olhar que o 

telhado tá bem ruim e tem goteiras e a calha também tá ruim, tem mais algumas coisas que depois na 

hora do pedido aqui também eu vou falar ali, então é isso daí eu queria ver se o Prefeito, até não pude 

também ir lá na Marechal que também falaram que lá também tá com bastante problema, então queria 

ver se o prefeito olhasse com bons olhos aí para poder fazer a manutenção nesse Colégio Municipal. 

Também queria dizer hoje que um rapaz, hoje eu fui fazer uma viagem a Guaíba levar um amigo meu e 

no caminho um rapaz pegou e me ligou dizendo que tinha funcionário hoje da prefeitura, que não é de 

hoje, já é de dias aí que na hora do serviço andam bebendo nos comércios aí e em venda e aí até de 

repente tirar uma foto hoje e aí não pude chegar a tempo, então é isso daí, eu digo às vezes ficam bravos 

que a gente tá dando em cima, mas pensa né, a prefeitura paga o funcionário eu acho que deveria dar 

exemplo né porque fica chato isso aí, às vezes são bem amigos da gente, mas também a gente não pode 

misturar as coisas como eu tô fazendo meu trabalho que é fiscalizar, então só porque é amigo não... 

tem que virar a cara aqui e me fazer que não tô vendo, então é isso daí, pena que não deu tempo de 

chegar que sempre é bom ter uma prova para depois não dizer que o cara está com implicância de 

política. Também botei um pedido aqui na casa hoje sobre as horas extras e as diárias de 15 de 

novembro de 2020 para cá, fazendo esse pedido aí também para o Prefeito passar, também tem bastante 

queixas aí que o pessoal tá botando bastante diária e hora extra, então é bom a gente pedir para o 

prefeito para gente tirar as dúvidas. Também fiz outro pedido ali sobre as horas que foi feito na 

Secretaria da agricultura e o que que foi pago já também, vou aguardar a resposta do Prefeito e hoje 

também um rapaz me ligou explicando também que lá na Água Fria, na Egídio, passou para mim que 

tem um motorista que tá chegando lá, largando o pessoal de ônibus e teria que deixar o ônibus no pátio 

e esse rapaz está indo para casa com o ônibus, hoje como tem muitos pedidos hoje não vai dar tempo 

de botar esse pedido também para perguntar para o prefeito qual é o motivo que esse rapaz tá indo 
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para casa, tirar a saber também porque é isso daí daqui a pouco tá indo voltando para fazer o serviço 

na casa dele e é o nosso dinheiro público que tá gastando, então é isso daí, queria dizer que estou 

faceiro que o pessoal estão me mandando bastante filmagem e ligação agora não vai dar tempo de 

falar, depois falo no momento de líder e aí estou faceiro que o pessoal estão junto, estão querendo ver 

as coisas certas na nossa cidade, mas estão apoiando, estão mandando mensagens porque qualquer 

coisa um dia se acontecer alguma coisa, tiver alguma testemunha, essas próprias pessoa pode ir para 

frente para defender quando a gente vai para o Ministério Público porque não é assim, não pode eu 

chegar aqui e falar o que eu penso porque a gente tem que ver as coisas erradas, mas também tem que 

fazer pelo certo, então às vezes eles pensam que é eu que tô com implicância política aqui, não, tudo 

que eu tô botando aqui na casa é alguém que me liga ou alguém que me manda uma filmagem, alguém 

que me manda uma mensagem, eu não tô fazendo nada por conta própria e claro é sim meu dever de 

fiscalizar, então é isso aí, eu queria dizer que eu vou continuar o meu trabalho firme e forte." A 

PRESIDENTE LAURENI usou a palavra. "Dizer também que nossas crianças já estão todos na aula 

né intercalando, iniciaram-se dia 30, nossos professores também em sala de aula, todos dando total 

apoio, eu acho que o município dá condições e precisa e os professores retribuem também com todo 

aquele saber deles, então vamos à luta né professores. Também gostaria de dizer que o nosso CTG na 

pessoa do patrão Eleno, que foi novamente nomeado patrão né, está lutando com as dificuldades que a 

gente sabe que todas as entidades estão tendo com essa pandemia nada pode fazer só as contas 

aumentando, os gastos aumentando e sabe que os deveres acontecem né como ele disse, tem que pagar 

os impostos e nada é poupado, mas parabéns a patronagem que assumiu com ele, tenho certeza que é 

uma entidade que não cairá nunca, depender dessa casa ou de nós vereadores sempre terá grande 

apoio. Também aconteceu no dia 31 de julho no salão paroquial, a conferência, a nona Conferência da 

Assistência Social até foi um dia que acho que nenhum dos vereadores pode se fazer presente né e na 

pessoa do nosso secretário Alexandre foi colocado o tema, Direito do Povo e Dever do Estado para 

enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social, então eu acho assim que é um espaço né, a 

conferência ela é um espaço com o intuito de formar diretrizes para a política da Assistência Social, 

isso vai para Brasília, é preenchido nos formulários e veio palestrar o senhor Luiz Roberto Miller, ele 

é um palestrante ótimo, especial conhecedor, ele é um sociólogo, então acho que foi muito proveitoso 

também com a Presidente do Conselho da Assistência Social nosso aqui do município, a Natália Ruiz 

né foi uma tarde muito agradável e de muito proveito, as pessoas puderam participar, eu acho se 

sentiram bem confortadas aonde foram escolhidos dois Delegados e dois suplentes para representar a 

conferência agora no estado, mas foi de grande valia, parabéns a secretaria da Assistência Social. 

Também estive falando com as enfermeiras da vacina do covid né, a gente tá preocupado porque muitas 

pessoas não estão fazendo a primeira dose nem da segunda dose, até já tem o percentual de 77, 28 

pessoas vacinadas, primeira e segunda dose de 18 a 59 anos e os idosos vacinados 100%, então nós 

temos uma margem de pessoas que não estão aderindo a nossa vacina, a nossa vacina não, a vacina 

para defesa daquelas pessoas que nos rodeiam, que convivem com nós que talvez né vai estar 

convivendo com a gente porque quem tá com covid não avisa, essa doença é maldita e a pessoa tá 

pondo em risco toda pessoa que ela estiver junto, será que essas pessoas né não tem consciência do mal 

que estão fazendo para si e para aquelas pessoas que ela ama, então peço assim, as pessoas que tem 

um pouco de consciência né, porque uma vacina ela não é um veneno, ela é um imunizante, a pessoa é 

tão mal informada e a pessoa não valoriza que tá sendo de graça, gratuito, a equipe das vacinadoras 

estão na rua com a Brigada catando as pessoas para fazerem a vacina, isso é inadmissível, quantas 

pessoas idosas passaram a noite na fila, agora a vacina tá disponível dentro do posto saúde, não tem 

horário, não tem nada, as gurias estão lá e assim mesmo estão xucras para fazerem a vacina, são mal 

informados por causa das certos boatos bobos de pessoas que não sabem o que estão dizendo, então 

peço às pessoas, venham ao posto de saúde, vamos cuidar do nosso município, hoje está zerado, hoje 

não temos nenhuma pessoa contaminadas dentro do nosso município, isso não é uma graça? Isso é uma 

graça, temos que valorizar nosso pessoal, nossos vacinadores, as pessoas que estão tão preocupadas 
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com o povo. Dr Norberto, felicidades, só vou dizer assim, que Deus te abençoe e te acompanhe na tua 

caminhada e que tu continue esta pessoa com esta tua sabedoria e dentro de todos esses anos que tu 

está aqui não teve um vereador que fosse presidente desta casa condenado até hoje, então assim ó, que 

Deus te abençoe e te ilumine muito teus pensamentos, tua sabedoria, tenho isso para te dizer e te desejo 

que tenha muito sucesso na tua vida sempre, pra ti e para tua família." Em seguida, passou-se à 

ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes 

proposições: INDICAÇÃO Nº 112/2021 DO VEREADOR MATEUS que seja estudada a 

possibilidade do município aderir ao programa Reurb visando a regularização de terrenos da área urbana. 

INDICAÇÃO Nº 113/2021 DOS VEREADORES RODRIGO, FABIO, MARCOS E ALVICIO que 

auxiliem o CTG Laçadores e Trovadores com veículo para os cavaleiros que irão até o município de 

General Câmara para a busca da Chama Crioula, bem como que seja disponibilizado a veterinária para 

realizar os exames de mormo e anemia nos cavalos. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 104/2021 DO 

VEREADOR MARCIRIO que seja providenciado a construção de uma ponte no arroio perto do bar 

da Rosa, na localidade Passo dos Nestor. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 105/2021 DO 

VEREADOR LEANDRO que seja providenciado reforma e manutenção na escola Dom Pedro nos 

seguintes lugares: Janela dos professores não tem ventilação para rua, e sim para dentro do refeitório 

onde as crianças comem. Sala de história as janelas não abrem, portanto sem ventilação. Sala de 

matemática as janelas não ficam abertas, também sem ventilação. Mofo nas salas de aula do pré. 

Goteiras no saguão. Sala de inglês caindo forro. Movimento na rua de veículos com intenção velocidade 

sem respeitar a escola, podendo ter quebra molas e sinalização. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 

045/2021 DO VEREADOR LEANDRO que informem quantas horas extras e diárias foi feito em todas 

as secretarias e funcionários nominalmente da prefeitura a partir de 15 de novembro de 2020. PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO Nº 046/2021 DO VEREADOR LEANDRO que informem quantas horas foram 

feitas nas máquinas e trator da secretaria da agricultura desde 1º de janeiro de 2021 até agora. PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO Nº 047/2021 DOS VEREADORES MATEUS, JAIRE VARLEI E 

MARCIRIO que informem quais serão os avaliadores da avaliação prática do processo seletivo para 

motoristas. Sugere-se que seja solicitada a indicação de um membro da Brigada Militar para participar 

da avaliação pois é órgão responsável pela fiscalização do trânsito no município. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 048/2021 DA VEREADORA LAURENI que informem como está o andamento 

do terreno que foi cedido na propriedade da falecida Iracema Barbieri para construção de uma escola 

municipal de séries iniciais, sendo um pedido dela em vida, por ter exercido o cargo de professora. Após, 

passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR JAIRE 

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

presentes. "Quero agradecer a todos que nos assistiram, a todos que estão presente e também eu quero 

convidar vocês aí que estão presentes, os colegas vereadores aí, presidente dessa casa já convidei, dia 

10 às 17 horas o deputado Afonso Motta vai vir aqui nessa casa, quero convidar vocês que quiserem se 

fazer presente aí não tem problema nenhum, ele decerto vai mandar alguma emenda para nós aqui para 

o nosso município, ficou certo de vir, então vamos esperar ele aí, se der alguma zebra, tomara que não 

dê, a gente pega e comunica os outros colegas, mas deixo o convite para vocês, se quiserem estar 

presente não tem problema nenhum e agradecer a todos aí que quiser estar presente." Usou a palavra 

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

pessoas que se faziam presentes. "Queria falar novamente aqui sobre a estrada do Faxinal, eu fiz um 

pedido na casa aqui, os colegas foram todos favorável e foi para o prefeito e ele também mandou a 

resposta que tá de acordo da medida do possível ajudar para manter aquela estrada boa ali, então eu 

quero aqui convidar novamente os colegas, já que o prefeito está de acordo, para nós se combinar quem 

quiser ir junto tirar um dia marcar lá, não sei se alguém conhece alguém lá, no Arroio dos Ratos para 

a gente ver se a gente consegue um apoio lá do prefeito de Arroio dos Ratos para conseguir fazer a 

manutenção ali porque é muita gente também reclama daquela estrada e também andei passando por 

ali tá terrível mesmo e aí seria muito importante para nós, então tô convidando os colegas para nós 
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tirar um dia aí, marcar se alguém conhece lá o pessoal de Arroio dos Ratos para nós lá tirar um 

tempinho lá para ver melhorias para nossa estrada ali. Também aqui queria dizer aqui sobre uma 

postagem que me mandaram uma filmagem sobre um rapaz lá, um cidadão cunhado do Paulo Storck 

lá e até comentei, uma vez eu fui entregar lá uns móveis para o meu pai na casa dele e ele me comentou 

que estava esperando a prefeitura fazer um serviço lá que ele quer botar um comércio lá, uma lancheria 

para filha dele cuidar lá e aí ele falou que estava tudo pronto, o material, as coisas, só faltava um aterro 

lá e aí ele disse que conversou com o prefeito, o prefeito ficou de ir, não retornou, passou alguns 

funcionários ali, falaram com ele e não aí indignado ele teve que ir na barranca tirar o aterro, tirar um 

aterro e levar de trator e aí na filmagem estava indignado, bravo até aterrando ali de pá, aí a pergunta 

que eu faço porque que não dá uma força para essas pessoas, o que que custava essa parte de largar 

uma caçamba ou duas ali, se tiver que pagar paga, que nem ele disse não quero nada dado, só que 

claro antigamente aqui nem eu sempre digo, antigamente alguém a 50 pila uma caçamba, 100 pila uma 

caçamba, então é que nem eu digo, eu acho errado isso aí, eu acho então se tem que pagar, tem que 

pagar para prefeitura, para os cofres públicos não para o funcionário, mas engraçado é que nenhum 

funcionário nunca chegou lá e largou para ele uma caçamba ou duas, então ele estava indignado, bravo 

aterrando lá de pá, ele e um vizinho dele, um peão dele, então às vezes eu digo, a filmagem muitos 

criticam, mas daqui a pouco pode ser que chegando até o prefeito ele vai se envergonhar e começa a 

mudar o jeito dele de trabalhar pelo povo." Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder do 

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

Dr Norberto pela passagem de seu aniversário, tudo de bom na vida dele. Eu também quero já desejar 

uma boa viagem aos cavaleiros que vão buscar a chama crioula, que vão sair na sexta-feira, desde já 

quero desejar uma boa viagem para eles e deixar também um recadinho para o presidente, patrão do 

CTG Eleno, se precisar de alguma coisa que tiver no meu alcance pode contar comigo, a gente já 

colaborou ali, mas estou de acordo a colaborar com o que tiver no meu alcance e sobre essa situação 

que o Leandro falou ali sobre essa filmagem, eu recebi também essa filmagem, até pensei em postar no 

Facebook essa filmagem mas como eu não tinha permissão do cara que fez a filmagem, eu não postei 

porque às vezes a gente é confundido nesta casa como perseguidor, perseguição política e não é, a 

gente tá apenas atendendo a população porque o nosso compromisso é com o povo e o que o povo pede 

para a gente, a gente tem que trazer para essa casa para tentar resolver, é só isso que a gente faz e às 

vezes a gente é mal... alguém entende mal e diz que a gente tá perseguindo politicamente, que só 

atrapalha a administração e não, esses trabalhos aí ajuda a administração, é como eu falei, ajuda, tudo 

que tiver de errado que nós trouxer aqui a administração vai corrigir e vai ajudar a administração e a 

população, então é importante, o importante é o povo." Usou a palavra o VEREADOR MARCOS, 

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

"Quero rapidinho desejar um feliz aniversário para o Dr Norberto, muito sucesso na sua vida, na sua 

carreira também, na sua família, seja muito feliz. Também um 07 de setembro que passamos né 

presidente, meio tumultuado aí, mas dizer que isso é da democracia e com o decorrer do tempo tudo 

vai ficar bem. Desejar também muita sorte na caminhada do pessoal que vai buscar a chama crioula lá 

e na pessoa do patrão Eleno quero parabenizar toda a patronagem do CTG pelo empenho que vem 

trazendo para manter em dia a nossa entidade, muito louvável, que leva muita gente lá para dentro 

tirando de poder estar fazendo outras anarquias estão lá no CTG, um ambiente familiar e só para nível 

de informação também queria dizer que a partir de hoje o ginásio de esporte está sendo aberto 

novamente, não sei exatamente a questão de horário, já tem alguma coisa agendada, mas algumas 

maiores informações é só entrar em contato com o secretário Alexandre que ele que tá cuidando dessa 

parte." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou a Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Parabenizar o Dr. Norberto por mais um aniversário, 

saúde, paz, dinheiro o doutor já tem bastante, mas que siga sempre feliz com sua família. Também 

desejar uma boa viagem ao pessoal do CTG que vai buscar a chama crioula, eu acho que como eu falei 

antes, toda essas ações são feitas em torno do CTG é muito importante para manter viva a coisa mais 
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importante que nós gaúchos temos que é nossa tradição né, nós somos diferenciados eu acho porque 

temos orgulho de nossa tradição, da nossa origem. Eu sou vereador de oposição sempre que tiver 

criticar eu vou criticar, sempre que tiver que fiscalizar, pedir um pedido de informação, tirar saber uma 

situação, eu vou fazer isso aí, não vou nunca me eximir, não vai ser hoje que vou me eximir, mas também 

sou o vereador que sei reconhecer o esforço de uma pessoa, uma coisa que eu tinha pedido aqui várias 

vezes, aqui comentado que na sessão, aqui na praça os monumentos, quantas vezes a gente fala, foi 

comentado aquelas bandeiras esfarrapadas que estavam ali e um dia vi o Adilson foi buscar uma escada 

particular, estava com carro particular, foi lá e fez o serviço, é uma ação pequena, claro tem que botar 

agora as bandeiras novas, tem que podar, é uma coisa simples mas eu acho que toda ação... que nem 

eu cobrei hoje eu tô aqui reconhecendo que o Adilson mesmo sendo a função dele estava ali fazendo, 

parabenizo isso. O vereador Maninho falou agora a questão da estrada do Rato, eu fui cobrado a 

semana passada pelo Volmir Rafaele, desculpa acho que é... que utiliza bastante essa estrada, também 

foi cobrado pelo Zecão que tem um comércio em São Jerônimo, tem comércio aqui no município, está 

investindo bastante aqui no município, fazendo uma baita obra, o Fábio da pecuária também sempre 

cobra, essa estrada de Ratos, eu acho que a gente tá mais na hora de nós tentar marcar uma agenda lá 

em Ratos, seja com a câmara, com o prefeito, seja quem for, para tentar uma atenção para essa estrada, 

semana passada fui a São Jerônimo, é deprimente a situação dessa estrada, o cerro do Elias é terrível, 

acho que nós vereadores temos que fazer a nossa parte. Com relação a volta às aulas fico preocupado 

hoje fiquei sabendo que na escola estadual tem salas que vai ser usado em cima, que o engenheiro disse 

que vai poder usar em cima, a gente tem que dar uma atenção nessa área, marcar uma reunião é só 

para finalizar Presidente, agradecer o Covatinho, deputado federal que recentemente nos recebeu e 

colocou... abriu as portas de seu gabinete para o município para atender diversas pautas e quem sabe 

até que trazer alguma emenda para o município, com certeza quanto mais Deputados tiverem na nossa 

situação mais chance temos de ter de obter sucesso." Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE 

LAURENI, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Eu tenho dito nesta 

casa que todos os deputados de qualquer partido serão bem-vindos, os vereadores convidem seus 

deputados e fazeria questão que sexta-feira quando vier o deputado do vereador Varlei alguém dos 

vereadores pudesse se fazer presente, eu acho que nós devemos isso, que ele é uma visita e eles é que 

podem nos distribuir as emendas parlamentares e nós precisamos, não interessa partido, aqui nessa 

casa temos o nosso trabalho digno e vamos adiante, cada um fazendo seu trabalho né e agindo com as 

consequências se tiverem, mas eu acho que cada um está interessado em trabalhar pelo município. 

Gostaria de dizer que ontem foi 7 de setembro, dia da nossa independência, que possamos pensar em 

liberdade, não com direito de fazer o que quisermos, mas sim com a oportunidade de fazer a coisa certa 

né quando Dom Pedro lá nas margens do Ipiranga ecoou o grito né de independência ou morte, o Brasil 

conquistou sua liberdade, feliz dia da independência do Brasil que o fato de ser brasileiro nos enche de 

orgulho e que o compromisso de cada cidadão torne nosso país mais forte, o Brasil minha terra verde, 

amarela, azul e livre. Quanto a reunião, agendar uma reunião com prefeito e o secretário de obras, eu 

acho que seria o certo, eu acho que a Dalvana poderia ver isso amanhã, ver se eles têm dia porque na 

gestão passada eu estive lá, era o Prefeito Luciano e ele só atendia o público duas vezes por semana, 

não sei se o público ou se nós entraria como público, mas os outros dias ele não estaria para ninguém, 

só cuidando dos trabalhos da prefeitura, então acho que nós temos que nos informar, acho que é muito 

importante isso Leandro e eu sou parceira, se for agendado vamos uns três sei lá, vamos ver com ele se 

a gente pode ainda né, eu acho que essa casa tem que ser representada assim e a saída para muitos 

para né... para nossas necessidades, fórum, a BR e tudo mais, caminhões né, quem tem caminhões, 

quem tem negócios para lá, eu acho que devemos isso sim a nossa sociedade. Também gostaria de dizer 

que tivemos aqui nessa casa na semana passada, a contadora Liliana, até foi um pedido da Solange 

que ela tivesse aqui para a gente conversar sobre as contas da câmara, como tem muita coisa que a 

gente se preocupa e ver como é que está e ela foi muito aberta e também se colocou para os senhores 

vereadores, se quiserem que ela venha um dia né aqui para prestar esclarecimentos, que às vezes as 
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pessoas ficam em dúvida né botando indicação, botando isso, ela disse me chamem, eu gostaria de ter 

um diálogo com os vereadores, eu acho que isso faz falta, faz parte da administração porque o Executivo 

não é separado do Legislativo, nós temos que trabalhar juntos, como é dito nessa casa, ninguém é 

contra prefeito, ninguém é contra ninguém, também assim a Assistente Social agora, dia da conferência, 

a Fabiane ela se colocou também, ela disse eu gostaria tanto de ir na Câmara um dia conversar, dar 

informações como é que está o andamento do CRAS e da assistência, ela disse o que a gente está 

atendendo, como a gente tá atendendo, qual as prioridades, também eu tenho vontade de fazer, não 

quis convidá-las para vir aqui uma hora que elas viessem de tarde, se os vereadores estão de acordo 

de vir mais cedo né e participarem porque eu não vou convidar as pessoas e ela vir aqui vocês não 

estarem aqui né, vamos agendar, então vou agendar e vou convidar as pessoas porque isso é bom para 

nós, é muita informação que a gente pode ter né e também gostaria que segunda-feira né na chegada 

da chama crioula já que esses nosso povo, nossos cavalarianos, vão se dispor a ir até General Câmara 

ver que não é fácil, segunda-feira que pudesse alguém também tá junto comigo lá no CTG, essa casa 

não é eu sozinha, somos nove e aí ficaria bem representado, quem puder participar vamos lá né, pelas 

10 horas foi que o Eleno falou, não foi? Mais ou menos 10 horas, eu gostaria que mais pessoas também 

se fizessem presentes." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando 

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

 

 

Sala de Sessões, 08 de setembro de 2021. 
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