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Aos vinte e sete 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 oitava 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 27/21, 

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

leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. nº 253/2021 encaminhando 

respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. nº 254/2021 encaminhando 

respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não 

houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: of. n° 032/21 encaminhando proposições aprovadas em 13 de 

setembro de 2021. EXPEDIDAS A TERCEIROS: Edital para Audiência Pública nº 03/2021. 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. "Primeiramente parabenizar o vereador Lagarto pela 

passagem do aniversário, tenha muito êxito em sua vida, muita saúde Lagarto e continua esse cara 

batalhador aí. Te desejo tudo de bom, pode ter certeza disso e muita saúde que o resto tenho certeza 

que tu corre atrás. Também sobre a passagem do vinte de Setembro queria aqui deixar meus parabéns 

ao CTG, ocorreu tudo na tranquilidade obedecendo as normas do covid até não se esperava tantas 

pessoas qual deu um almoço bem bom com bastante gente no CTG que a gente sabe que o nosso CTG 

é bem grande, cabe bem distanciado, cabe bastante gente lá dentro. Também quero que o Marcírio leve 

meu abraço a todos os cavaleiros que vieram com ele na nossa cavalgada sei que tu organizou lá 

Marcírio então também te agradecer, como faço parte do CTG como sócio acho que é importante essa... 

a gente se juntar assim entre as entidades que lá eu acho que até não é uma entidade mas é um pessoal 

que gosta da cavalgada e isso é importante, né? A gente não deixar morrer a tradição, a gente sabe 

que lá a gente tinha o falecido Zezé que era o que carregava essa bandeira, né? E a gente sabe que tu 

também é um cara que usufrui bastante essa bandeira e que continue carregando, que com certeza tu 

tem meu apoio pra esse fim aí porque é muito importante a gente não deixar morrer a tradição, a gente 

cada dia a gente vê que tá ficando mais difícil a tradição, os bons costumes e isso com certeza que nem 

foi dito lá pelo um rapaz lá, dentro do CTG pode até alguma jovem, alguma criança se desvirtuar, mas 

noventa e cinco por cento a tendência é ter educação e usufruir os cuidados que lá dentro é ensinado, 

então a gente não pode deixar morrer essa tradição, a gente sabe que nosso CTG chega na época de 

trocar a patronagem não aparece ninguém, é uma situação desgastante ficar bastante tempo na frente 

da entidade, acho que todo mundo tem que se doar um pouquinho e até como sócio também te convido 

Marcirio daqui a pouco tu querendo se associar no nosso CTG porque isso é muito importante daqui a 

pouquinho até um futuro patrão, isso é importante pra gente não deixar morrer nessa tradição. Pode 

ter certeza que independente de política ou qualquer coisa a essa parte do CTG a gente tem que honrar 

nossa tradição, leva o meu abraço a todos os cavaleiros que vieram contigo pra nossa cavalgada aí do 

vinte de setembro aí. Também quero aqui deixar duas situações que aconteceram no posto de saúde, 

ontem durante a tarde me ligaram me reclamando que o médico tinha levado uma hora ou quase uma 

hora pra atender um paciente e atendeu, depois desse tempo todo atendeu. Claro que com certeza as 

gurias ali fizeram o primeiro procedimento ali, de repente não era tão grave, mas mesmo não sendo eu 

acho que tem que ter uma certa rapidez maior. De contraponto à noite meu pai passou mal e aí meu 
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irmão me ligou que estava no posto com ele e aí como já tinha acontecido esse caso na tarde eu liguei 

pro secretário pra dar uma agilizada na questão do médico, de repente ele até estava no posto, não 

sabia onde é que estava o médico, mas podia até tá no posto, mas dá uma agilizada porque o pai pra ir 

pro posto eu nem sei quando é que foi a última vez que ele teve no posto, então quando vai é porque o 

troço é sério aí ele, o médico chegou meio brabo que tinham ligado pro secretário, falou pro meu irmão 

quem é que tinha ligado pro secretário, fui eu que liguei, se tiver que ligar mais cinquenta vezes eu vou 

ligar, uma porque eu não sei quem é o plantão, então eu ligo pro secretário que o secretário sabe pra 

quem liga já direto, não precisa tá ligando pra dez pra chegar até o médico, mas de contraponto quero 

agradecer o médico, meu pai foi muito bem atendido inclusive até um eletro foi feito na hora, nem sabia 

como é que estava a função do eletro, foi feito até um exame bem rápido até graças a Deus deu tudo 

OK. Agradecer as gurias que ali estavam na enfermagem, agradecer a elas e pedir desculpas se alguma 

coisa não estava do contento deles mas a gente quando precisa do posto de saúde a gente com certeza 

não tá pedindo favor, a gente vai ali porque é um direito, então não adianta daqui a pouco o médico 

vim querendo saber quem é que foi ligando, meio querendo intimidar o paciente porque não adianta, o 

paciente tá lá pra ser atendido e tem que ser atendido independente se é A ou B ou C mas graças a Deus 

na função do meu pai fomos muito bem atendido, então deixo aqui meu abraço novamente de repente 

alguém vai dizer que não fizeram mais que o direito deles que era atender que tão sendo pago pra isso, 

mas eu sei que em qualquer profissão sempre é bom o elogio e como fomos muito bem atendido por eles 

eu quero deixar aqui meus agradecimentos." Usou a tribuna o VEREADOR ALVICIO, saudou a 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. “Também nessa noite tô 

entrando com um pedido de uma moção aí que eu botei em nome da bancada aí do MDB se os colegas 

vereadores que estão aqui com nós quiser assinar tá? Tá aí a moção pra todos assinar fazendo um 

pedido pra que o chefe aí pelo nosso banco Banrisul coloque mais funcionário ali no quadro de 

funcionário, tá defasado, os funcionário do nosso Banrisul, tá complicado ali pra eles ir trabalhar, eu 

tive ali umas duas vezes semana passada e mais uns dias atrás aí, tá acarretado ali o serviço ali, tá 

empenhado que o que tá trabalhando ali tá se vendo com tiro em pala que nem se diz por falta de 

funcionário ali pra ajudar ele. Tô fazendo esse apelo aí, peço o apoio dos colegas, vereador aí, todos 

quiserem assinar aí, tá aí a moção aí que bote mais funcionário ali, seja estagiário, bote funcionário 

ali pra ajudar ali porque o Banrisul, uma instituição que ajuda muito a nossa agricultura com PRONAF 

aí, com pedido de empréstimo, várias coisas aí que tá andando devagar e eu sei que não é por culpa de 

quem tá ali, é por culpa de falta de funcionário, tá uma dependência grande ali, os colegas vereadores 

pode ir ali e ver a situação que eles tão se encontrando ali, os projetos chegam ali e a dificuldade tá 

muito grande pra eles poder atender à altura que o povo do nosso município merece ser atendido por 

falta de funcionário e é uma instituição que é nossa, é do nosso estado, então eu peço encarecidamente 

pro chefe aí que tome uma atitude e bote mais funcionário no quadro aí do Banrisul. Também tô com 

um pedido aí nessa noite nessa casa que façam a reforma dum bueiro ali pertinho do ex-vereador Tiago 

na Estrada Mato da Justa que tá complicada a passagem ali, tá quase interrompendo a estrada, tá bem 

complicado, se vim um motoqueiro uma coisa que cair ali dentro a situação é bem complicada, faço um 

pedido que o secretário de obra olhe com carinho ali e tome uma providência que é uma estrada de 

bastante movimento é necessário que vá ali e faça uma reforma naquele bueiro o mais rápido possível 

e tô também bastante faceiro que hoje tive conversando com o Prefeito levando as situações pra ele que 

muitas vezes as pessoas acham que a gente que é do lado do Prefeito, a gente não é do lado do Prefeito 

a gente é do lado do povo, é do lado da população que foi a população que nos escolheu e nos botou 

aqui, eu cobro as coisas, eu chego até o Prefeito e cobro, o povo não vão pensar que eu fico fazendo o 

corpo mole, eu cobro, eu chego lá levo as situações que vem até eu, levo as cobrança, eu cobro, não 

quero saber, eu cobro, nós temos aqui é pra trabalhar pra responder à altura de quem nos colocou aqui 

e hoje o Prefeito me deixou bem otimista ali com as respostas que ele me deu, a respeito de várias 

situações aí que a gente vem trabalhando nessa casa, fazendo os pedidos e se Deus quiser agora a 

partir do começo do mês vai se desempenhar aí um trabalho aí a respeito das construções de ponte, de 
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reforma de ponte, de fazeção de bueiro, é uma coisa que a gente vem trabalhando muito em cima disso 

aí pedindo que aconteça as coisas, não interessa se foi o vereador Alvicio que botou o pedido ou se foi 

o secrano ou fulano, interessa que o povo seja o melhor atendido. Pedi uma agilidade nisso aí o Prefeito 

me deixou bem otimista, fiquei faceiro, que assim seja, que assim aconteça porque eu não venho aqui 

pedir coisa pra mim, pra minha família, eu venho aqui pedir pro povo que o povo precisa do nosso 

apoio, preciso do apoio da administração, por isso nos botaram aqui e são essas minhas palavras até 

o momento." Usou a tribuna o VEREADOR FABIO saudou a Presidente, demais colegas Vereadores 

e as pessoas que se faziam presentes. “Queria primeiramente desejar uma abençoada safra aí, nesses 

últimos dias aí, essas últimas semanas choveu bastante aí, pessoal já tá com bastante plantação de fumo 

plantado, creio eu que setenta, oitenta por cento já das nossas plantações, então queria desejar uma 

ótima safra aí pros nossos produtores aí. Queria deixar um pedido verbal aqui também pra 

administração, que analise as respostas que vem vindo porque eu não sei se eles não leram os pedidos 

nossos lá, o que que acontece mas vem umas respostas que não tem cabimento. Eu fiz um pedido estes 

tempos mais que se que fosse exigido que os médicos permanecessem no posto durante o atendimento 

em seu horário de serviço aí veio como resposta pra mim os horários dos atendimentos dos médicos e 

que quando foi contratado era pra eles permanecer no ponto de atendimento, isso eu sei os horários do 

atendimento deles, eu fiz um pedido que fosse cobrado pros médicos não sair da unidade em horário de 

atendimento que é o que a população me fala, que tão em horário de atendimento e os médicos quando 

vê já não se encontram mais dentro da unidade. Então, a gente faz um pedido e vem outro totalmente 

diferente, vem uma resposta sem cabimento, então queria pedir pro executivo que desse uma analisada 

nessas respostas, procurasse melhorar um pouco, fiquei bem chateado também questão dum pedido que 

eu fiz que se fosse elaborado o programa de incentivo de compras ao município que já tinha no nosso 

município há muitos anos atrás, veio a resposta que já existe um incentivo quanto a nota fiscal gaúcha, 

nota fiscal gaúcha é uma coisa, o pedido que eu fiz é outra bem diferente, eu fiz um pedido que fosse 

realizado dentro do município, com compras dentro do município, eu me lembro antigamente quando 

eu era pequeno que o meu pai juntava os talões de produtores, notas de compra de gasolina, de óleo 

diesel, pra ir na secretaria trocar essas notinhas, vinha pra casa com um monte de talãozinho pra 

concorrer os prêmios. Eu acho que isso aqui é um pedido bem simples que se tivesse um pouco de 

interesse da administração era bem fácil de ser resolvido e vou botar novamente esse pedido aqui com 

uma indicação, vou nem que eu tenha que elaborar já o projeto mas eu vou, eu vou botar novamente 

esse pedido aqui então. Fiquei bem faceiro, estava olhando nas postagens do Facebook ontem acho que 

era, já tá inaugurando em nosso município mais um empreendimento, quero deixar meus parabéns aí, 

sou totalmente a favor aí de todo o empreendimento que vem se instalar no município. O 

empreendimento que vai ser instalado ali na frente da Prefeitura ali onde terá a barbearia Estilo ali do 

nosso colega Flávio, o estúdio da Suelen também, vai ter uma médica esteticista também no 

atendimento, vai ter tatuador, vai ter piercing e massoterapia. Então desde já deixo meus parabéns pra 

eles aí, tomara que seja um sucesso o empreendimento deles no nosso município que eu sou totalmente 

a favor de todo comércio local aí da nossa cidade. A princípio tive falando com eles ali é pra ser iniciado 

dia sete agora, mês que vem. Quero também agradecer as pessoas aí que me procuram durante a sessão 

e depois da sessão, me mandam mensagens, dialogando, dando ideias e coisa, sou totalmente aberto aí 

a ideias, quem quiser me procurar, Facebook, WhatsApp, é só me procurar lá e fico muito faceiro 

questão disso também. Quero deixar meus parabéns ao colega Lagarto também pela passagem do seu 

aniversário, questão que o colega vereador Rodrigo ali estava falando que aconteceu no nosso posto 

de saúde ali, eu acho bem triste isso aí também, bem no começo do ano eu fiz um pedido, não me lembro 

se eu fiz sozinho ou fiz com algum colega, eu fiz um pedido que fosse construído dormitórios no posto, 

os médicos em horário de plantão estarem na unidade de atendimento para não precisar ligar pra eles 

e eles vim até a unidade se deslocar ali, que eles já permanecem ali no horário de plantão. Então, sei 

que é um investimento alto, construir um dormitório, mas eu acho que a população só tem a ganhar 

com isso aí. Então, tomara que um dia isso possa se tornar uma realidade pra nós aí e quero deixar os 
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parabéns também aí pela sua cavalgada que o colega Marcirio fez ontem lá na sua região lá. Os 

parabéns colega." Usou a tribuna o VEREADOR JAIRE VARLEI, saudou a Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Bom, hoje eu tenho um pedido nesta casa aí, 

é a estrada da Data ali, depois eu falo um pouco dela aí, tá ruim, um bueiro tá caído lá em cima, o cara 

tá... olha o caminhão carregado nem sei se passa ali mais aí tem os pedido ali, também quero agradecer 

a todos que me parabenizaram pela passagem do meu aniversário aí, agradeço a todos, colega aí, os 

mais ontem tinha um pessoal lá em casa, agradeço a todos eles. Também pelo dia vinte de setembro 

que não pude estar presente ali que eu tinha falado pro patrão Heleno que não estaria aí, tinha dado 

uma saída mas dar os parabéns pra eles, estava muito bonito ali, eu não pude estar presente. Também 

esse bueiro que tem ali eu vou ter que falar com o prefeito, porque tá difícil de passar ali, eu tenho que 

subir com o caminhão, o Fabinho ainda deve conhecer ali, caiu um pedaço que a gente, num acho que 

fazer esse pedido pra ele aí e outro pedido que eu tinha feito foi ontem, falei com o amigo Vilmar, ele 

disse que já foi resolvido lá na estrada que passa na casa dele ali no campinho de futebol ali, botaram 

uns cascalho ali, ficou bom e decerto hoje deve tá fazendo o resto ali que a máquina estava lá no 

Marasca e acho que vai ser feito aquilo ali que estava horrível, era feio de vida, estava horrível aquilo 

ali, mas devagar ainda e sobre lá dos Pacheco ontem falei com o rapaz ali ele estava reclamando de 

novo, mas eu nem vou cobrar muito a gente sabe está difícil por causa dessa chuva que veio aí, a chuva 

foi muito boa claro que as estradas estragou mas vão fazer o que? Vamos indo devagar e fazendo. 

Também agradeço todos que tão nos assistindo aí pelas redes sociais aí e a gente tá recebendo umas 

critica, outros aí elogio, mas vai indo e é isso aí depois eu falo mais um pouco, obrigado." Usou a 

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

se faziam presentes “Eu fiz uns pedido aqui sobre umas estrada aqui que eu dei uma volta na semana 

passada e hoje dei mais uma passadinha, na Estrada do Cerro dos Abreus e na Água Fria. Eu dei uma 

volta por lá e achei bem interessante, o Prefeito de repente vê que o secretário de obra pra mais possível 

tentar ir na Água Fria e no Cerro dos Abreu que eu fui que o pessoal me ligaram, mandaram mensagem 

e eu fui lá olhar e eu achei bem, tá bem ruim essas estradas mesmo e também queria agradecer aqui os 

colegas que foram em Arroio do Ratos, a presidente aqui Laureni e o colega Marcos aqui que foram lá 

falar com o prefeito de Arroio do Rato, que a gente fez um pedido na casa, eu mais uns colega aqui, 

infelizmente eu não pude ir junto com eles porque eu fiz o teste do covid e graças a Deus hoje peguei 

negativo. Então quero deixar aqui, dar os parabéns pra eles dois que tiraram este dia pra ir lá e fazer 

o dever que é nosso, que eles nos representaram, que alguns colegas de repente não puderam ir, tinham 

compromissos, mas quero aqui deixar os parabéns pra eles por terem ido lá e conversado. Não deu 

tempo de conversar com eles aí pra saber certo a resposta, mas alguma resposta já me vieram falar, 

mas fico faceiro que pelo menos a parte deles eles fizeram, meus parabéns pra eles. E também queria 

dar os parabéns aqui pro colega Marcírio também sobre essa cavalgada aí que ele fez lá com o pessoal. 

Deram os parabéns no Facebook ali, bastante gente gavando deixo parabéns pra ele aqui, nota dez, 

não pude ir também porque eu estava de atestado, mas certamente na próxima eu estarei junto lá 

comendo um churrasco junto e fazendo uma folia junto lá também. Quero deixar os parabéns aqui pro 

Norberto da passagem do aniversário aí que passou e do colega Lagarto que continua esse grande 

amigão aí parceiro pra toda hora aí tá sempre junto aí e também no vinte de setembro também queria 

aqui deixar os parabéns pro pessoal que tá muito bonito não pude ir na janta da galinhada lá, não pude 

ir na outra na segunda, mas fiz a minha parte também, estava de nota dez também e dar os parabéns 

pro Heleno o patrão que ele fez um belo empenho aí também e um belo serviço. Também quero deixar 

aqui, deixar parabéns aqui pra duas pessoas que conseguiram o emprego aqui que vão botar uma loja 

no Barão que é a loja Lebes, o Iago pegou de vendedor e a minha cunhada Franci pegou de gerente. 

Quero agradecer aqui a loja que deu a oportunidade pra eles. Quero aqui deixar os parabéns pra minha 

cunhada e que ela aproveite essa oportunidade e agarre de unhas e dentes que hoje em dia tá muito, tá 

muito difícil de encontrar um emprego, mas que ela esteja tudo de bom na vida dela, essa caminhada 

nova aí, se Deus quiser vai dar tudo certo aí pra ela e o Iago aí. E também queria falar aqui sobre aqui 
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os colegas até que comentaram sobre posto de saúde aqui também. Hoje eu botei um pedido aí na casa 

até foi direto eu já vou direto ao doutor já, é o doutor Ruan, tem muita reclamação, duas, três, 

reclamação que fizeram pra mim que o final de semana aí o pessoal tá vindo ao posto de saúde e tão 

passando pela triagem ali, as enfermeiras tão fazendo o trabalho delas mas infelizmente o doutor tá 

levando ali até uma hora pra atender o povo, então é que nem eu sempre digo, o meu compromisso é 

este, não é defender os funcionários e sim dar o apoio pra o que eles precisar, mas pelo que eu tô vendo 

ele tá errado, então eu tô pedindo aí pra depois do Prefeito dar uma olhada, ver o que que tá 

acontecendo, porque é muito triste daí daqui a pouco chega ali passa nas enfermeira e aí o doutor não 

chega nunca ali daqui a pouco pode acontecer que nem aconteceu com aquela morte que teve daquela 

pessoa ali no posto de saúde que até hoje não veio uma resposta digna ainda, veio só uma desculpa. 

Então é isso aí que eu digo, a gente é que nem o colega que falou, a gente faz bastante pedido na casa, 

só que infelizmente cai lá na mão do Prefeito lá, não sei o que que eles fazem, se eles tão de brincadeira 

com nós, o que que acontece? Que eles não tão respeitando nós, eu acho porque já vão pra nove meses 

aí e nada de...não vi nada de bom até agora. Só vejo muito, fiz o pedido daqui, fiz o pedido dali uns 

reclamam que uns pede muita estrada, os outros dizem que não faz isso aqui dentro do centro. Eu não, 

é que nem eu digo, eu acho que pelo menos a base que nós temos que ter na nossa cidade aqui é o posto 

de saúde, o pessoal tem que ser bem atendido, tem que ter ficha pra todo mundo, não interessa o dia, a 

hora, se de repente tiver como tirar um dinheiro daqui, dali e botar mais um médico, pegar e atender o 

pessoal bem, porque é muito importante que com saúde a gente não brinca. Então esse aí é o meu 

pedido que eu faço pro Prefeito que dê mais apoio ao posto de saúde aí, o que precisar ser investido 

investe que aí será muito importante, as estradas também porque até eu conversei com um amigo meu 

que ele tá puxando uma linha lá no Cerro dos Abreus lá, Invernada pra lá e ele disse, olha Leandro eu 

vou ser bem sincero, eu até tô faceiro que você tá dando em cima disso daí porque não é que eu quero 

me gavar, eu cuido bem o ônibus e algumas pessoas, algum colega meu eu cuido bem então é assim, o 

pessoal acha que tá reclamando, mas a estrada tem que tá boa porque aqui passa os carro, da saúde, 

passa o transporte escolar, então assim eu acho que tem que ter o mínimo, o mínimo a estrada boa e o 

posto de saúde também tem que tá vinte e quatro horas atendendo a população aí e que nem eu sempre 

digo, meu compromisso é com o povo, não é porque esse é vizinho, esse é amigo, aquele tá agradecendo 

e sim, tem o compromisso de pegar e ser bem atendido o povo." Em COMUNICAÇÕES, 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. 

Também quero parabenizar o meu amigo Lagarto aí, o colega Lagarto pela passagem do seu 

aniversário, tudo de bom na sua vida colega. Sobre o desfile de vinte de setembro eu também tenho 

muito a agradecer o patrão Heleno que foi um cara que fez um baita de um trabalho ali organizando 

tudo ali, me deu a oportunidade de participar da cavalgada aonde que eu já tinha convidado o pessoal 

pra vim lá da Invernada dos Abreus, Passo Grande ali e surgiu uma notícia que não ia ter cavalgada 

aí eu entrei em contato com ele de novo ele me disse não Marcirio tu pode vir, se causa o pessoal daqui 

não for fazer a cavalgada tu vem aqui no CTG com teu pessoal pega as bandeira e faz a cavalgada, vai 

tá liberado né? Agradeço muito ele por essa oportunidade e também agradeço cada um que veio junto 

comigo de lá, nós viemos em dezesseis cavaleiros de lá, quinze, um foi do Cerro dos Abreus ali, o 

Henrique, de lá nós vemos em quinze cavaleiro, cheguemos aí, fizemos a festa bonita ali, desfilemos, 

almoçamos, estava muito bom o almoço, fumo muito bem recebido então parabenizo ele pelo trabalho. 

Também ontem, dia vinte e seis, eu organizei a outra cavalgada da Invernada aonde que a gente saiu 

lá da minha residência, passamos pelo Daniel Menezes, no bar do Rodrigo e viemos pelo Cerro dos 

Abreu, Passo Grande até a minha casa com mais de cinquenta cavaleiro, me acompanharam, agradeço 

a todos também e que continuo sempre assim honrando nossa tradição que é a coisa mais linda que tem 

é o tradicionalismo. Gosto muito disso aí de desfile de a cavalo, cavalgada, tiro de laço também gosto 

muito, então agradeço eles pelo apoio. Também agora eu vou falar sobre um pedidinho que eu tenho 

de providência nessa casa, que seja providenciado uma situação muito grave daquela ponte que fica 
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na divisa de São Jerônimo ali até já foi pedido aqui, acho que foi pelo vereador Alvicio, que fica é a 

chamada Ponte do Chico Pi. Eu fui no aniversário num amigo meu lá em São Jerônimo, do outro lado 

lá e cheguei lá a ponte estava torta prum lado, olhei lá embaixo, tirei umas foto, até pedi pra Dalvana 

colocar as foto aí pra vocês vê, pode ver que a estrutura tá quebrada no meio, a estrutura de ferro, se 

passa um trator aí que o pessoal precisa de passar dessa ponte pode cair e pode causar um acidente 

muito grande porque a ponte é muito alta. Eu não consegui pegar bem as foto dela, ó lá o tamanho do 

quebrado que tem naquela ferragem lá ó e aí se cai lá embaixo quem é o responsável que é os dois 

município São Jerônimo e Barão do Triunfo, então é um caso de emergência que seja providenciado 

isso o mais rápido possível, se causo o município não tiver condições de fazer essa ponte o pessoal lá 

de São Jerônimo me disseram que querem um aval pra liberação pra eles mesmo fazer esse trabalho 

porque eles precisam e tem que ter, então até esta semana eu vou falar com o Prefeito pra resolver a 

situação aí e pretendo falar também com o prefeito de São Jerônimo porque tem gente do lado de lá do 

município que é de São Jerônimo que disseram que vão comigo até o Prefeito se for o caso, mas eu 

peço primeiro que o Prefeito, tente resolver essa situação aí que é muito complicada. Também tenho 

um pedido de patrolamento das estradas da Invernada dos Abreus que estão péssimas, eu sei que é 

todas, não é só da Invernada, tá muito complicado, choveu muito mas lá a situação tá muito complicada. 

Tinha um lugar lá a pouco tempo que nem passava nada mais, nem o colegial, aí o secretário mandou 

uma caçambada de cascalho, foi pegado o meu trator lá, espalhado pra poder passar o colegial, pra 

poder trazer as crianças até o colégio. Então eu peço que faça essa patrolagem lá nas estrada e 

cascalhamento. Também tem aí uma situação no Passo Grande ali de uma ponte que nós todos, quase 

todos vereadores, colegas vereadores, já fizemos pedido de providência e tá até agora lá quebrada 

desde que a gente entrou aqui, até tá ficando vergonhoso pra nós, parece que tão tirando por birra pra 

não fazer. Usou a tribuna o VEREADOR MARCOS, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores 

e as pessoas que se faziam presentes. “Quero usar rapidinho a tribuna Presidente pra fazer um breve 

relato sobre a ida a Arroio dos Ratos que nós fomos, eu e a senhora numa reunião com o Prefeito 

Azeredo e o secretário de obras lá, a respeito do pedido dos colegas que na verdade é da câmara e dito 

que nós fomos representando todos. Como a senhora bem sabe que foi comentado sobre as dificuldades 

de acesso pelo faxinal e as dificuldades também que a Prefeitura de Ratos enfrenta  com a arrumação 

das estradas, parque de máquinas bastante defasado como dito por eles, estão recuperando também as 

finanças do município com na porque são um mandato novo lá tentando nesses programas do Governo, 

aquisição de máquinas novas mas se colocaram à disposição de fazer uma força tarefa conforme for 

possível sabendo que a maior parte dessa estrada é pertencente a Arroio dos Ratos mesmo, mas usamos 

muito com os carros da saúde e entre outros, outros setores também, transporte de cargas e mais, 

ficamos de juntamente com o vice-prefeito Nércio que estava nessa reunião, de alinhavar, alinhar um 

convênio pra podermos fazer um trabalho em conjunto nessa estrada. Na próxima semana agora que 

começou hoje, vamos voltar a falar com o vereador, o vice-prefeito Nércio pra ele entrar em contato 

via administrativo pra formulação desse convênio pra ver se é conveniente pra nós porque também nós 

como pouca estrada que temos lá temos que ver como as quais partes que vão ter mais peso nisso, né? 

Queria também Presidente fazer uma, lhe pedir permissão no caso que tá sendo feito agora dia vinte e 

nove de setembro, quarta-feira, um seminário da Acverc em São Jerônimo sobre gestão pública e se a 

senhora me permitisse eu gostaria de tentar me fazer presente nesse seminário que é na quarta-feira de 

manhã das oito e meia ao meio dia. Aí depois a gente pode definir melhor alguma coisa do tipo pra 

gente ver. E queria também deixar aqui em público uma dica ao secretário de desporto, o meu amigo 

Alexandre que já retornou as atividades no ginásio de esportes né? E sabemos que as atividades de 

competições tão voltando gradativamente por todos os municípios e por todo Estado, por todo Brasil e 

eu queria deixar a dica pra ele pra dar uma pensada, sentar com as autoridades competentes pra ver 

de repente a possibilidade de iniciar alguma competição na nossa cidade nem que seja uma coisa mais 

interna, Mariana Pimentel aqui do lado tá fazendo o campeonato de futsal interno sem torcida até 

semana passada talvez agora conforme os números possa ter torcida, na sexta-feira apitei futebol de 
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salão junto com meu colega Giovani Garigan na cidade de Capitão, cinco jogos numa noite, a torcida 

toda com o ginásio cheio. Então acho que a gente já deveria começar nem que fosse devagarinho pra 

começar a trazer o pessoal de novo pra  prática de esportes pra dentro do ginásio, pra confraternizar 

com todos os cuidados, claro que devemos ter, que é álcool gel e máscara, mas devíamos aos 

pouquinhos começar a retornar que com certeza ajuda em todo sentido, inclusive na saúde das pessoas 

que tão há um ano e meio quase que, não digo confinadas, mas com muito restrito a movimentação e 

pode ser que melhore bastante até a nível de saúde”. Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou 

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

por essa função que tu vai assumir junto a Lebes, que bom que essa empresa tá vindo pro município, 

gerando emprego no município. Quero iniciar aqui agradecendo a Laureni e o Marcos que 

participaram dessa reunião em Ratos e eu infelizmente não pude participar desse dia, um assessor do 

Marcos Vinicius deu uma chegada aí e eu tinha ficado de conversar com ele e não pude participar, mas 

agradecer por representarem essa casa, com certeza representaram a todos. Falando em assessor do 

Marcos nessa última semana em duas ocasiões tivemos assessores deles aqui na cidade, o Nilson que 

veio me fazer um convite pruma audiência que eu acompanhei pela internet sobre a Equatorial, uma 

empresa que assumiu a CEEE, ao Beto Pontes que também veio almoçar comigo na sexta-feira. É 

importante essa presença regional aqui no município, acho que é um momento muito importante. Quero 

aqui parabenizar o pessoal do CTG pela semana farroupilha como foi bem dito aqui, foi um formato 

diferente esse ano, mas achei muito bem servido, muito bem organizado. Parabenizar também o pessoal 

da linha Brandão, uns dias atrás eu e o colega Fábio participamos da inauguração de um clube de tiro 

que teve ali. Acho que é um empreendimento interessante, empreendimento novo, é dinheiro que gira 

no município e a gente tem que incentivar todas essas atividades. Quero aqui também em público 

parabenizar uma empresa que tem atuado aqui na cidade, a empresa de internet Centro-Sul ali da 

Barra do Ribeiro que muitas... a gente escuta algumas queixas, por algumas situações de fio baixo, de 

fio rompido, às vezes falta de sinal, houve o ano passado uma questão de um de um outro cabo também, 

enfim, coisas que pode acontecer em qualquer empresa, mas essa empresa tem desempenhado um papel 

bem interessante na cidade, que ela doou de forma cem por cento gratuita o sinal de internet pra APAE, 

pra escola JJ, pro Clube Cruzeiro e pra Brigada Militar e essa semana passada instalou também na 

Escola Antônio Guedes Brandão, não, ela não é obrigada a fazer isso, mas é uma política da empresa 

de fazer essa doação, de fazer essa contribuição pra comunidade de forma cem por cento gratuita. Aqui 

eu quero parabenizar o Denis e a toda a empresa, pessoal da empresa que toca essa iniciativa. Meus 

parabéns a eles. Veio aqui algumas respostas de algum pedido de informações, também gera uma certa 

indignação e algumas respostas que vem como sempre eu já tenho reclamado diversas vezes eu acho 

que o Prefeito e o vice como já participaram dessa casa deveriam ter mais consideração e uma delas é 

a questão do processo seletivo pra os avaliadores onde a gente solicitou, sugeriu que fosse colocado 

um da Brigada Militar. Infelizmente às vezes algumas pessoas distorcem o que a gente fala. Os 

avaliadores eu não sabia quem era e pra mim são duas pessoas muito próximas, uma inclusive é meu 

cunhado e outro é um grande amigo que eu tenho, pessoas cem por cento, sendo eles eu coloco a mão 

no fogo que é certo a parte da escola, a parte técnica, eu concordo cem por cento. Infelizmente coisas 

estão falhando dentro da Prefeitura, nada contra ninguém mas uma pessoa que roda na prova prática 

pra motorista, não sei se teus colegas sabem, mas uma das pessoas que ficou bem colocada, rodou na 

prova prática, aí tu vai ser motorista e vai rodar na prova prática, tu faz a carteira de motorista, passa 

no teórico e roda na prática e tu vai ser aceito, nada contra nada contra a pessoa, pessoa tem o seu 

direito, mas dentro da prefeitura me refiro, me refiro ao jurídico que deveria fazer melhor esses 

processos seletivos, pensar melhor aí a pessoa roda na... si a prova é pra motorista como é que a pessoa 

me roda e fica e fica... e quando vê assume, nada contra a pessoa que fez isso aí, mas pelo amor de 

Deus, só pra concluir Presidente, infelizmente existe pessoas que querem distorcer o que a gente fala. 

Nesses dias eu até falei prum secretário, conversando numa boa a gente faz uma indicação depois tentar 

distorcendo, tem que tá distorcendo as mentiras que tem gente que faz na rua como nesse caso aqui que 
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eu tô falando eu sei que tem funcionário colega meu tá de cara comigo, por acaso achando que eu tinha 

feito alguma coisa pra desvalorizar o trabalho de alguém, mas não de forma alguma eu respeito todos 

os colegas funcionários, mas infelizmente o Prefeito deveria dar um puxão de orelha principalmente 

nos CCs, que ficam inventando história. Esses dias inventaram história até pra Dalvana, que ela tinha 

feito uma indicação pra mim, até peço desculpa em público a Dalvana que botaram o nome dela na 

história, mas não foi... foi um engano da pessoa, ninguém fez por mal, mas infelizmente acabou o nome 

dela sendo envolvido, descubra o prolongamento." A PRESIDENTE LAURENI usou a palavra. “Pois 

bem, a gente entende as queixas dos senhores vereadores, eu acho que estamos aqui pra cumprir um 

trabalho, nada contra ninguém, cada um coloca o que tem em mente e os seus... as suas angústias. Eu 

acho que é um trabalho nosso não é tá falando de ninguém, isso é coisas do trabalho desta casa, assim 

eu gostaria de dizer que fiquei muito feliz se essa grande empresa, loja Lebes, vem pra Barão do Triunfo, 

eu já tinha ouvido vereador Leandro e fico muito feliz em outra parte que estão trazendo, pegando 

pessoas funcionários daqui da cidade. Parabéns Franci, torço muito por ti, sei que tu é muito 

capacitada e também pelo menino que tá entrando. Eu acho que vai ficar muito bem representado, são 

pessoas que são lutadores. Então eu fico muito feliz com essa parte de ter pessoas daqui que tiveram 

oportunidade de pegar esse trabalho. Também gostaria de dar os parabéns ao colega vereador Varlei, 

te dizer que admiro o teu trabalho Varlei, a tua amizade, sei que é uma pessoa que é muito lutador, 

sucesso sempre na tua vida e que Deus te ilumine, te dê muita saúde, viu Varlei? Que possa completar 

muitos anos ainda pela frente junto com a tua família e com teus amigos. Também domingo terá um 

almoço na terceira idade lá na sede da terceira idade. Quem quiser participar é dia três de outubro né? 

Vai ser feito lá, já foi tirado as licença né? Tudo cumprindo as regras, tudo conforme os cuidados, o 

distanciamento, álcool gel, máscaras pra entrarem, né? Pra ter cuidado do covid, já temos o nosso 

presidente que é um grande lutador, seu Henrique que é uma pessoa de tirar o chapéu e ele e a dona 

Ivanir porque onde tem um grande homem do lado tem sempre uma grande mulher, admiro muito a 

dona Ivanir porque é parceira sempre pronta e sempre junto com o seu Henrique, então em homenagem 

a eles gostaria que quem puder se fazer presente inclusive tem outro almoço na associação Costa da 

Serrinha né vereador Alvício né? Também ao meio dia de domingo pediria assim pros vereadores nós 

nos dividirmos e eu não posso ir pra lá uns vão aqui participar porque essas entidades não podem 

morrer, são entidades que foram construídas com muito suor, muito custo por pessoas que se doaram. 

Então que a gente divida, né? Uns vereadores lá, outros aqui, mas que a nossa casa represente essas 

entidades que possamos participar uns aqui, outros lá, mas que não deixamos as pessoas 

decepcionadas. Eu acho que isso faz parte né? Hoje mesmo tive falando com o Prefeito até inclusive ia 

colocar hoje uma indicação pra retirada de alguns pés de pinos da praça. Estive na pracinha no 

domingo passado a tarde toda ali com meus netos brincando e a gente vê como os pinos estão destruindo 

tudo. Então nós temos ali eu já contei há um ano atrás, dois anos, trinta e seis pé de pinos. O que que 

se diria? Como diz o prefeito, vamos tirar todos os pinos, vamos tirar todas as sombras. Até não precisa 

ser tirado todos os pinos, mas que se tire um pouco aonde se possa plantar, não se pode plantar nada, 

tudo que plantar embaixo dos pinos o pólen mata, aquela folhinha que cai mata, nada segue adiante, 

então plantaram árvores, plantaremos árvores e eu sou uma pessoa que eu tô pronta pra plantar, sou 

voluntária, gosto de plantar e eu acho que tem muitas pessoas que também ajudariam nesse termo aí, 

tem pessoas que tão se doando também, então, fiquei muito feliz do Prefeito dizer que tem alguém que 

tá interessado, porque não é fácil tirar esses pinos, né? Pagar pra uma pessoa tirar ou então doar os 

pinos que a pessoa faça a limpeza né? Então é uma das coisas que terá que acontecer dentro da nossa 

praça, não tirar tudo de uma vez só, né? Plantar um pouco de árvores para que venha fazendo sombra 

e no final retirando o restante. Também tem essa reunião da Aceverc, até me mandaram o convite, 

vereador Amaro de São Jerônimo e não consigo abrir pra passar pra vocês, não consegui. E quarta-

feira das oito ao meio dia como o Marcos falou ficam liberados que se mais até três vereadores quiserem 

participar, é sobre a lei de licitações né? Que eles vão colocar porque mudou a lei de licitações e o 

município que dentro de dois anos não se adequar vai ser glosado dentro de dois anos os municípios 
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tem que terem a normativa e o bom senso de cumprirem as normas dessa lei. Então já fica aberto se 

algum outro vereador quiser participar também pode participar e também falar da reunião que nós 

fomos a Arroio do Ratos, eu e o Marcos e o vice-prefeito Nércio né? A gente disponibilizou até quatro 

vereadores comigo mas aí uns não puderam ir, o vereador Leandro estava em isolamento, a gente 

entende, mas fomos muito bem recebidos, eu tenho pra dizer pra vocês, o Prefeito ficou conversando 

conosco mais de uma hora e meia no gabinete dele. Perdeu a pressa e a gente estava com pressa porque 

ele tem muitos compromissos e ele perdeu a pressa. Mas a gente viu que tá muito defasado aquele 

município, se é conforme eles dizem estão conseguindo pagar a folha de pagamento e o retorno tá sendo 

muito pouco. Como diz o prefeito, parque de máquinas tá muito destruído, estão arrumando as 

máquinas, tão tentando consertar e não prometeram quando vão patrolar nossas estradas. Foi falado 

até que os nossos pacientes de São Jerônimo, de Santa Cruz, é o nosso trânsito pra lá mas como 

disseram eles até eles tem os ônibus escolar transitando de lá pra cá todos os dias e não tão conseguindo 

arrumar as estradas mas prometeram que vão dar uma agilizada e ver o que farão nos próximos meses 

seguidos. Seria isso então.” Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, 

votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições: INDICAÇÃO Nº 121/2021 DO 

VEREADOR RODRIGO que seja estudada a possibilidade de colocar transporte escolar no turno da 

noite na linha Dona Francisca para a Escola JJ. INDICAÇÃO Nº 122/2021 DO VEREADOR FABIO 

que a Prefeitura compre uma área de terra ou faça terrenos na chácara para vender parcelado para aquelas 

pessoas que não possuem condições de comprar à vista. INDICAÇÃO Nº 123/2021 DO VEREADOR 

MATEUS que seja ofertado o serviço de nutricionista na secretaria da saúde haja vista a importância 

da correta alimentação para uma boa qualidade de vida. INDICAÇÃO Nº 124/2021 DO VEREADOR 

MATEUS que sejam instaladas câmeras de segurança na Praça Central visando dar mais segurança, 

também que seja ampliada a iluminação desse espaço. INDICAÇÃO Nº 125/2021 DOS 

VEREADORES MATEUS E LAURENI que seja estudada a possibilidade de implantar um projeto 

com a distribuição de flores e arvores para serem plantadas nas calçadas da cidade, tendo como exemplo 

o que ocorre em Mariana Pimentel. INDICAÇÃO Nº 126/2021 DA VEREADORA LAURENI que 

seja estudada a possibilidade de implantar no município o programa farmácia solidária, incentivando a 

doação de remédios que não estão sendo mais utilizados pela população e que estiverem em perfeitas 

condições para serem colocados à disposição de quem necessita fazer o uso da medicação e não tem 

condições de comprar. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 111/2021 DO VEREADOR JAIRE 

VARLEI que seja providenciado o patrolamento da estrada Cerro da Data e manutenção de bueiro. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 112/2021 DO VEREADOR MARCIRIO que seja tomado 

providências urgente para reforma da ponte na divisa com o município de São Jerônimo conhecida como 

ponte do Chico Pi e sugere-se que caso o município não tenha condições de realizar a reforma sozinho 

que procure o responsável pela secretaria de obras do município de São Jerônimo ou em último caso de 

autorização e auxílio para que a comunidade possa realizar a reforma já que é de interesse da mesma de 

realiza-la, caso não seja possível os municípios realizarem. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

113/2021 DO VEREADOR LEANDRO que seja providenciado patrolamento e colocação de cascalho 

nas estradas da Água fria e Cerro dos Abreus. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 114/2021 DO 

VEREADOR ALVICIO que seja providenciado reforma de um bueiro no mato da justa, próximo a 

residência do Ex-Vereador Tiago. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 115/2021 DO VEREADOR 

MARCIRIO que seja providenciado patrolamento de todas as estradas da localidade da Invernada dos 

Abreu. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 053/2021 DO VEREADOR MARCOS que informe como 

está o andamento do ginásio da escola municipal Egídio Vieira da Silva, e qual a situação que se encontra 

a cobertura da quadra da escola municipal Dom Pedro II. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 054/2021 

DO VEREADOR LEANDRO que informe por que nos dias de plantão do Dr. Ruan nos finais de 

semana o mesmo leva quase uma hora para chegar até o posto de saúde, sendo que o paciente passa pela 

triagem e fica esperando o médico por muito tempo. MOÇÃO DE APELO Nº 001/2021 DOS 

VEREADORES ALVICIO, RODRIGO, MARCOS E FABIO propõem que Câmara Municipal 
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encaminhe MANIFESTAÇÃO DE APELO pela chamada através de concurso ou contratação de mais 

funcionários para atenderem na agencia do Banrisul de Barão do Triunfo. Após, passou-se ao espaço 

dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR MARCOS, Líder do MDB, saudou 

a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. “Parabenizar o vereador 

Jaire Varlei pela passagem do seu aniversário, muita saúde, muita paz, sucesso na sua vida, sua família 

também tenha muito, muita sorte. Também queria parabenizar rapidinho o pessoal do Clube de Tiro lá 

onde infelizmente não pude participar, marquei horário e não consegui ir porque motivos que era um 

domingo e tinha pessoas em casa, não pude sair. Parabenizar o pessoal da diretoria lá, o Adriano, a 

Grace e a Ana Paula e dizer que é um grande investimento no nosso município, é muito importante e é 

uma coisa bem diferenciada. Também não podia deixar de parabenizar a patronagem do CTG a pessoa 

do patrão Heleno pela organização da semana farroupilha, tive lá na quarta-feira à noite da polenta 

que não podia deixar de faltar a noite da polenta e mas sei que foi tudo muito bem organizado, o pessoal 

gostou apesar de ter sido tudo um pouco mais limitado por causa de sabemos de pandemia mas sei que 

fechou com chave de ouro o dia vinte com as cavalgadas, vereador Marcírio e todos que participaram, 

queria deixar os parabéns aqui.” Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou a 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. “Fazer um comentário 

também, essa semana a gente viu que a escola JJ fez uma postagem que a empresa que ganhou a 

licitação veio aqui conhecer a obra, mas estão preocupados pois a empresa ficou... demonstrou uma 

certa preocupação que não foi reajustado os valores, eu acho que a gente tá próximo da sair essa 

bendita obra, mas vamos ter que tá marcando em cima e pra que saia, porque a gente sabe como é que 

é obra do obra de governo, ainda mais estadual, mas a gente, mas a gente tem que tá em sintonia com 

nossos deputados, nossos representantes pra que isso saia. Também na semana passada acompanhei 

uma live onde o meu deputado federal que eu apoio comunicou que não vai mais concorrer à reeleição 

a deputado federal, o deputado Jerônimo que já ajudou nosso município vai seguir carreira no setor 

privado, mas com certeza fez o seu um belo trabalho no congresso e também muitas vezes apoiou o 

município e agora vamos procurar outro deputado que vai nos representar. Parabenizar o colega 

Lagarto aí pelo seu aniversário te desejo muita saúde, dinheiro e sucesso. Parabenizar o Marcírio pelo 

seu evento lá na Invernada dos Abreus, acompanhei pelas redes sociais bem interessante, tá de 

parabéns Marcírio. Na tribuna hoje eu estava na comunicações, só cinco minutos e vários assuntos e 

todo mundo sabe que eu tenho uma dificuldade às vezes de me expressar mas fazer algumas colocações 

aqui até pra aprimorar o que eu falei. Eu fico feliz quando as pessoas me procuram quando ficam com 

alguma dúvida no que eu falei, alguma coisa, se eu estava com tal intenção, se não estava e foi o que 

aconteceu nesse caso que eu citei ali. Eu fico feliz que as pessoas me procuraram. Citei também que 

tem colegas que às vezes ficam de cara com a gente, mas eu fico, eu estou com a consciência tranquila 

e todos esses colegas que talvez podem se sentir que eu fiz alguma coisa tentando menosprezar o 

trabalho deles, procurarei e esclarecerei a situação, porque aí valorizo todos os colegas, todos os 

funcionários de nossa Prefeitura. Também com relação aos CCs e não tenho nada contra CCs, já fui 

CC pode ser que um dia volte a ser, seja aqui ou em outra instância, mas eu acho que o Prefeito deveria 

tá aprimorando a relação com essa casa. Ele já foi o vereador, o Alemão já foi vereador, fui colega do 

Alemão e eu acho que está um pouco... tem que melhorar. Infelizmente às vezes algumas pessoas saem 

fazendo histórias distorcidas na rua com sinal que tão com tempo. Eu vou dizer, eu trabalho pelo meu 

município, utilizo todo o meu tempo disponível pra desenvolver várias atividades no município e eu 

acho que as pessoas que tão usando o seu tempo livre pra fazer historinha, pra tentar distorcer ou às 

vezes até distorcer o que a gente tá falando, eu acho que deveria pensar melhor o seu tempo, quando 

eu estou me referindo nisso aí, pessoas da administração do município.” Usou a palavra o 

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

pessoas que se faziam presentes. “Então dar os parabéns pra Dalvana pela passagem do aniversário 

dela, foi bem pertinho do meu, foi dia vinte, não é? Meus parabéns Dalvana muito sucesso e o Alexandre 

foi ontem também não foi? Um abraço pra ele também, meus parabéns e é isso aí quero agradecer a 
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todos que nos assistiram pelas redes sociais aí e uma pergunta eu vou fazer o vereador Angulista, a 

escavadeira tá trabalhando na cidade do fumo? Essa pergunta estou te fazendo, não é tu o operador?” 

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

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. “Também queria aqui, que eu me esqueci de falar, 

que a presidente e o Marcos foram lá em Arroio dos Ratos, me esqueci de falar do vice-prefeito que foi, 

o Alemão, então, também quero agradecer ele que ele foi junto lá e também que se for preciso a outra 

vez ir junto, tô aí e tamo junto, não podemos deixar de lado, cada um tem um partido mas pelo nosso 

município a gente tem que trabalhar junto, é que nem eu digo daqui a pouco um não gosta da cara do 

outro de repente tá magoado por alguma coisa mas na hora do serviço não podemos misturar as coisa 

e ir trabalhar em prol do nosso município. Também queria deixar aqui os parabéns pros alunos da 

escola de quarto ano e a professora Silvia Vandame que ganharam a internet na escola Antônio Guedes 

Brandão, quem deu a internet foi a internet Centro-Sul, foi um projeto sobre a importância da internet 

para a escola e pela comunidade até eu comentei com a Silvia ali no WhatsApp ali a gente conversa 

bastante, ela me dá bastante várias ideias ali e é que nem eu digo, às vezes a gente não tem  muito 

estudo, tem vontade, mas muita coisa a gente tem vontade de falar e às vezes vai falar errado, tem medo. 

Então, eu quero agradecer ela, a Silvia que geralmente ela tá sempre me dando uma ideia boa e nós 

conversamos bastante aí, quero deixar aí os parabéns pra ela e pra essa gurizada aí que desde de novo 

já tão se esforçando pra que vim de melhor pra nossa cidade. Então é isso aí, muito obrigado por ela 

sempre me dar umas ideia boa aí e também queria dizer que nem eu sempre falo, meu compromisso é 

com o povo e muitos começaram com uma brincadeirinha boba, mas hoje em dia o pessoal está 

gostando, estão se agradando, tão gavando o que importa é isso daí, que nem eu digo, às vezes eu deixo 

de tirar um tempo pra mim que nem a minha namorada que tá presente, ela mesmo sabe, que às vezes 

eu tô direto no telefone, conversando com um e outro, a gente é ruim começar uma conversa e daqui a 

pouco a gente deixa a pessoa de lado, então eu sempre, sempre que eu posso não na hora, retorno 

depois que nem agora uma pessoa mandou mensagem pra mim sobre a ponte do rapaz lá que eu 

Marcírio fomos, eu e o Lagarto e eu falei que depois entro em contato com ela. Então é assim, é que 

nem eu digo, meu compromisso é fiscalizar e vou manter ela sempre assim que nem eu digo, tô pelo 

barão, alguém tem meu número, algum colega passa o número, a gente pode junto também pra 

fiscalizar. Então é isso daí, também queria deixar aqui os parabéns pra Dalvana, que eu não esqueci 

de falar antes, uma pessoa aí que tá sempre firme aí, não mistura as coisas e tá sempre dedicada pra 

fazer o serviço dela aí.” Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou a 

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

Dalvana também pela passagem do seu aniversário, tudo de bom na tua vida Dalvana. Continua essa 

pessoa que tu é, pessoa muito importante pra nos auxiliar nessa casa. Também quero deixar um... 

parabenizar também o vereador Marcos, a vereadora Laureni, presidente, o vice-prefeito pela ida no 

Arroio dos Ratos pra tratar do assunto da estrada do faxinal ali que é o problema pra todos os 

caminhoneiro e pra quem não é caminhoneiro também, pra nós todos que trafegamos ali a gente sabe 

que a situação ali sempre foi muito difícil. Quero deixar os parabéns pra eles, tenho certeza que fumo 

muito bem representado na nossa câmara lá em Arroio dos Ratos. Sobre essa ponte que o que o 

Maninho comentou ali, que a gente vem comentando muito sobre essa ponte aí. Hoje eu recebi cobrança 

dessa ponte aí e aceito toda a cobrança que vim eu aceito, eu sou o vereador daquela região lá, moro 

mais perto, vereador não tem região, é todo o município, mas eu sou o vereador mais de perto daquela 

localidade e aceito toda a cobrança que fizer sobre aquela ponte só que penas que a gente não tem a 

máquina na mão, né? se eu tivesse a máquina na mão ou qualquer algum dos outros vereador com 

certeza essa ponte já estava pronta, mas a gente não tem, a gente tá fazendo a nossa parte colocando 

os pedidos nessa casa e pedindo pra que o Prefeito execute aquela ponte lá, aquele serviço daquela 

ponte, aquela reforma. Também quero deixar um apelo aqui sobre a vacina do covid, que a gente sabia 

que nessas pessoas mais jovem a gente ia ter um problema maior sobre a vacina que não ia se 

comparecer muito pra se vacinar. Eu tive na semana passada fazendo a segunda dose da vacina ali e 
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conversei com a enfermeira e ela me comentou sobre esse assunto aí então deixo um apelo, pessoal a 

esses mais jovens que venha se vacinar que a vacina é bem tranquila só assim a gente vai conseguir 

fazer esses eventos que a gente tá fazendo, que nem eu fiz a cavalgada lá juntou bastante gente, mas foi 

tudo ar livre, meu galpão lá tem cinco metros de altura, foi tudo ao ar livre e assim vai retornando, se 

todos se vacinarem com certeza vão começar voltar os eventos em todos os ambientes bem em seguida.” 

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

presente na abertura da Sessão. “Bem falado vereador Marcírio sobre a as vacinas, a gente fica triste 

de saber que tem tantas pessoas ainda que não entra na cabeça de se vacinarem, né? Por as vezes 

reivindicam certos casos que pode não precisar, que pode fazer mal ou então que a religião não permite, 

eu acho que não tem vacina não tem religião, não tem nada, a vacina tem saúde e a gente se protege e 

protege quem tá na nossa volta, tanto é que tá iniciando os eventos, as missas, os cultos, graças a Deus 

a gente tá com um caso, vi agora a pouco antes de entrar pra sessão, um caso que foi botado o boletim 

dentro do nosso município agora com um caso ativo e uma pessoa hospitalizada. Tomara que né? Não 

Né? Não tivéssemos nenhum, mas ainda temos um caso, mas é mínimo, graças a Deus estamos 

imunizando o nosso município, mas que as pessoas sejam conscientes meu Deus, né? Que venha até o 

posto tá a vacina aí, é de graça, não dói, nem nada e tem tantas pessoas e eu sei de pessoas idosas que 

ainda não se vacinaram, mas tá na cabeça de cada um. Dalvana tá tão quietinha aí, pensa que a gente 

ia esquecer, né? Que Deus te abençoe, te dê muita saúde e essa tua maneira de atender carinhosamente 

a todos. Eu acho que aqui nessa casa temos funcionários exemplares, né? Sem distinção de partidos. 

Eu acho que continue assim, eu acho que temos a graça de ter ótimos funcionários dentro da casa. Hoje 

quero te parabenizar pelo teu aniversário né? Sucesso sempre né? Pra ti e o Alexandre também só que 

ninguém convidou pro bolo, mas tudo bem a gente até entende. Nunca esquecendo que dia trinta, quinta-

feira, senhores vereadores, quem puder às quinze horas se fazer presente aqui nessa casa pra audiência 

pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais de resultado nominal e primário do segundo 

quadrimestre de dois mil e vinte e um né? Obedecendo as regras de preservação. Quem puder se fazer 

presente venha, é muito importante saber os números né? E acompanhar como está, quinta-feira às três 

horas da tarde. Se estiverem, tiverem um tempinho, vamos tirar um tempinho e vamos ver.” Nada mais 

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

Ordinária, dia quatro de outubro de 2021. 

 

 

Sala de Sessões, 27 de setembro de 2021. 
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