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Aos quatro de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às dezoito horas, no Plenário da Casa Legislativa, 

realizou-se a vigésima nona 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 28/21, previamente recebida 

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

RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. nº 268/2021 encaminhando respostas às proposições 

apresentadas por esta Casa Legislativa. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Of. nº 06/2021 do CACS 

cumprimentando pelo dia do vereador; Of. nº 01/2021 da Associação dos Apicultores, com 

agradecimentos. EXPEDIDAS À PREFEITURA: of. n° 033/21 encaminhando proposições aprovadas 

em 27 de setembro de 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 MARCOS, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 

se faziam presentes. "Queria falar rapidinho Presidente, estava dando uma... até não consegui falar 

com a Dalvana hoje por causa dessa questão do WhatsApp que a gente sempre se comunica e como 

caiu, né? A rede também, estava dando uma olhada hoje na Secretaria da Agricultura do Estado um 

programa que a gente já temos na cidade, no município, o programa troca troca de semente de milho e 

estava vendo hoje um programa que eles criaram também, é recente agora, é começo de dois mil e vinte 

que é o programa pró milho que foi decretado, o decreto 55033 que além de incentivar o plantio de 

milho ainda traz a possibilidades de assistência técnica gratuita pelo Estado e pode também, tem como 

capacitar técnicos e produtores pra uma melhor cultura, pra um melhor desenvolvimento, pra um 

cultivar mais produtivo e realiza também na medida que o município é adepto desse programa, realiza 

eventos na cidade, traz os agricultores pra mostrar novas formas de produzir, melhorias de produzir, 

maneiras de economizar na hora de produzir, né? E isso é muito importante, cria também um vínculo 

com as parcerias com agentes financeiros pra financiamento de um custeio ou até de um investimento 

em uma lavoura ou maquinário pra que seja utilizado na plantação do milho, vemos que é muito 

crescente no nosso município, assim como outros, né? Mas falando mais especificamente sobre isso, 

também cria um elo de ligação com a. pra contratação de custeios com mais facilidade, claro que 

pedindo várias documentações, é lógico, mas cria uma facilidade já em estando incluído nesse... 

estando incluído nesse programa via Secretaria da Agricultura Municipal junto ao Governo do Estado. 

O troca troca desde dois mil e dez, dois mil e seis, iniciou federal, depois de dois mil e dez implantou e 

é uma parceria que veio muito bem pra de lá pra cá, tô conseguindo aumentar a produção, pessoas que 

talvez gostariam de diversificar como se fala muito e não poderiam por causa dos custos. Hoje a 

semente de milho também é bastante caro, em vista de mercado, né? Mas é mais ou menos isso, na 

próxima semana estarei entrando com uma indicação de que a Prefeitura Municipal se cadastre junto 

ao Governo do Estado pra fazer parte desse programa que eu tenho certeza que vai ser bem-vindo. 

Também tivemos na quinta-feira, foi na quinta-feira, se eu não me engano, a audiência pública sobre 

os números do executivo no último quadrimestre, vieram aqui nos apresentar aqui o Prefeito, a atual 

contadora, a nova contadora contratada também que foi passado nessa casa também a autorização e 

nos apresentaram bons números, nos apresentaram, estava a presidente, estava o vereador Mateus e 

eu também estava presente, bons números que ficamos contentes claro que sabemos que muita coisa 

tem por fazer, mas às vezes entrava em burocracia, sabemos que tem licitações que já foram feitos duas 
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ou três vezes e o ministério cada vez exige mais documento, é uma dificuldade que a gente não queria 

passar mas os números foram bons graças a Deus e vamos torcer que a gente consiga continuar com 

bons números e se desenrolando cada vez melhor. Também tivemos audiência pública da saúde, estava 

o secretário Danio, a enfermeira Nádia e a enfermeira Sônia, estavam aqui também nos passando uns 

números aqui, uns dados, eu até anotei numa... no meu caderno, mas eu não peguei ele agora. Dados 

muito bons também de vacinação nem só do covid, que é o carro chefe de hoje, que está se falando 

Covid, mas várias vacinas também feitas pela... do H1N1, que é a  gripe, inclusive agora, daqui uns 

dias, não sei  se já tinha a data definida, eu acho que não, vai ser feito um dia da vacinação em geral, 

vão vacinar todas as necessidades pra tentar colocar as carteiras em dia e pesagem de Bolsa Família, 

vão fazer um mutirão pra tentar trazer essas pessoas e também então o secretário, as enfermeiras, estão 

trabalhando pra tentar conseguir uma forma e até eu acho que a gente pode ajudar de alguma forma 

também, de trazer mais pessoas para as vacinas do Covid que os números foram bons, mas sabemos 

que conhecemos o interior, todas as pessoas, muitas pessoas não vieram ainda, talvez por alguma 

teimosia, alguma, criança que de repente não precisa daquilo, mas eu acho que isso pra nós contermos 

essa pandemia na nossa cidade como cidade pequena, maior quantidade de pessoas vacinadas e acho 

que isso cabe a nós como legisladores ajudar nesse ponto, quanto mais pessoas chamando e pedindo 

pra vir vacinar, conversando com as pessoas, garimpando quem ainda não se vacinou e tentar trazer 

pro posto acho que é muito importante. Também presidente queria comentar um pequeno comentário 

que entramos em outubro agora e o outubro é conhecido pelo outubro rosa, né? Que é sempre é muito 

trabalhado a questão do câncer de mama e essa casa sempre se envolve bastante nessa campanha, com 

divulgação, né? E então o que a senhora precisar de minha ajuda pra alguma exposição de alguma 

coisa ou de repente o que for preciso pra casa ajudar a divulgação eu quero me colocar à disposição 

isso é uma... é um... é uma campanha que ela é desenvolvida desde mil novecentos da década de noventa 

né? Então é uma coisa que tá bem entranhada já na comunidade e eu acho que cada vez mais a gente 

tem que continuar falando sobre isso. Tive hoje dando uma olhada rapidinha também Presidente na 

estrada do fumo ali onde a equipe da Secretaria de Obras tá fazendo abertura da estrada ali com a 

máquina nova, a máquina hidráulica que nós temos, escavadeira hidráulica, tá sendo um trabalho 

muito bem feito ali, tinha o pessoal estava ali, conversei com o vereador Rodrigo hoje também ali, tá 

ficando muito bom, e espero que consigam sair aqui embaixo, no fim daquela estrada e continuando o 

serviço cada vez melhor, pegando mais prática com o trabalho, deixando cada vez as estradas melhores 

abertas. E queria só dizer, presidente, que esses dias em conversa com um amigo, a pessoa me disse 

que um empresário local estava patrocinando o trabalho daquela estrada. Eu sabia que não, né? Mas 

como a gente às vezes talvez não esteja bem informado, tanto informado como deveria, eu fui saber se 

era verdade ou não e realmente não é, quem tá fazendo a abertura daquela estrada é a Prefeitura 

Municipal de Barão Triunfo, máquinas da Prefeitura, óleo diesel da Prefeitura, então só pra deixar 

isso... deixar isso gravado aqui porque as pessoas... tem pessoas dizendo que esse empresário tal que 

não precisa citar o nome, tá custeando a obra. Eu acho que isso não é legal, eu acho que o que é 

verdade tem que ser dito, né? muito bom que essa pessoa conseguisse, que pode, talvez, ajudar, mas 

temos várias estradas. Então, talvez se disponha realmente pra outra estrada, pra ajudar que será muito 

bem-vinda a ajuda. Mas nessas em questão, não, essa é a Prefeitura Municipal que tá abrindo com seus 

recursos.” Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores 

e as pessoas que se faziam presentes. "Felicitar aos colegas vereadores pelo dia do vereador, dia 

primeiro de outubro, agradecer a lembrança da casa aqui a cada um de nós, é sempre bom a gente ser 

lembrado. Quero também agradecer o ofício com a mensagem do presidente do CACS, do professor 

Jonas, nos solicitando. Também aqui quero deixar os... agradecer ao Paulo pelas palavras no ofício 

que encaminhou a nós aqui na câmara e te desejar boa sorte Paulo, com certeza tu é o cara mais 

indicado pra tocar essa associação hoje, talvez se torne pesado, oneroso pra ti, tá assumindo a tua vida 

pessoal, tua vida como presidente da associação, presidente do CONSEPRO mas tem feito um grande 

trabalho e se Deus quiser vamos todos nós como comunidade ter colher grandes ouros desse trabalho. 
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Também quero aqui agradecer o convite que recebi por parte da Luciane, presidente do PSB que se foi 

reeleita na semana passada pra participar do congresso, convenção desde a semana passada. Fico 

muito feliz, vi bastante gente, na mesma noite fria de chuva, bastante gente participando, bastante gente 

se filiando no partido, acho que é muito interessante isso, várias adesões que se vimos naquele dia, 

agradecer aqui a presença do Nei, assessor do Heitor Schuch que também participou e é um cara bem 

aberto, bem disposto a dialogar com todo mundo e independente de ser do partido ou não, parabenizar 

aqui a Luciane que foi reeleita pra presidir esse partido, a Luciane que no mandato passado, entramos 

nessa casa, cada um eleito por um lado mas com o tempo fomos tendo mais conhecimento um com o 

outro assim como os demais vereadores da época e tive o prazer de apoiar ela na candidatura a prefeita 

e infelizmente não tivemos êxito na campanha majoritária mas seguimos em frente a amizade com ela, 

com o Ivan, com toda a família do PSB e demais partidos da coligação, segue cada vez mais firme e 

mais forte, isso é muito importante. Na semana passada como o vereador aqui falou, tivemos a 

audiência pública, falar sobre as metas fiscais do município, sobre a saúde. A gente fica feliz de ver a 

situação financeira do município como esses dias estava num evento sobre poder público e o cara bem 

comentou. Hoje em dia não existe prefeitura pobre. As prefeituras estão tendo um ano de um tempo pra 

cá bem felizes. O governo Temer mudou, o governo Bolsonaro seguiu mudando a questão de menos 

Brasília e mais Brasil passando recursos pros municípios, só recentemente da CEEE, não recordo 

quantos mil reais, não sei, não quero mentir se foi quatrocentos ou oitocentos, não me recordo. Só na 

nessa obra de transmissão da rede de energia aí só num pagamento foi trinta mil reais, situações essas 

que fortalecem os caixas dos municípios. Infelizmente tivemos um prefeito, o seu Rui, era um baita cara, 

um bom gestor, só que enfrentou um momento dificílimo pra quem entende um pouco de administração 

pública e analisar os repasses vai ver a difícil situação que o seu Rui enfrentou. Infelizmente acabou 

deixando contas em atraso, mas crer do possível fez seu melhor, também as emendas parlamentares, 

antigamente não tinha essas emendas de custeio, hoje em dia só emenda parlamentar de custeio da 

saúde é trezentos mil reais que vem coisa que no tempo do seu Rui infelizmente não tinha. Mas nós 

enquanto vereadores temos que aqui cobrar, sugerir formas de investir esse recurso e que seja bem 

investido. Na semana passada vi ali no mural da prefeitura que saiu a licitação pra reforma, pra 

conclusão da obra do posto da secretaria de agricultura tomara a Deus que saia, é uma das mazelas 

do município, uma vergonha pro nosso município aquele prédio a tantos anos parado sem ser concluído, 

também ali o muro nos fundos do posto de saúde concluindo aquilo ali é importante, vai aumentar o 

espaço do nosso posto de saúde pra estacionamento não tem espaço várias vezes até já pensei em botar 

alguma indicação aqui nessa casa pra pensar alguma coisa nesse sentido mas não coloquei mas é 

importante isso porque o tempo que os funcionários tão colocando o carro dentro do pátio estão 

economizando vaga na rua que nossa cidade em alguns pontos tem dificuldade de estacionamento, mas 

agradecer a presença do Prefeito, das contadoras que estiveram participando, secretário e as colegas 

da saúde que participaram também falando da saúde. Na semana passada andei por dois dias a 

trabalho estava... andei bastante no nosso município, estradas que confesso que não conhecia, pontos 

que até então acreditava nem ser dentro do nosso município, mas o pessoal que estava comigo pelo 

GPS estava apontando que era Barão do Triunfo. Pontes que até a pessoa que morava ali, não sabia 

que era Barão mas a gente quando faz uma caminhada assim a gente vê o tamanho do nosso município, 

o quanto de estradas que tem, tem estradas e dificuldades, a gente sabe do grande período de chuvas 

que passaram, mas o município tem que fazer o possível pra agir e chegar nesses pontos. Tem que nem 

ali na região dos Correias, onde uns anos atrás tinha uma ponte, quase impossível de chegar até aquela 

ponte hoje, chegamos só porque estava numa camionete quatro por quatro, mas o município tem... já 

que foi feita aquele estrada, tem que reformar aquela ponte, tem que tem que fazer as coisas andar. 

Também pensando nisso, vendo essa dificuldade que acho que quase todos deve conhecer bem o nosso 

interior, estivemos, estive lá no Hélio Seixas, lá quarenta quilômetros daqui e aí a gente conversa com 

as pessoas, as pessoas acabam usando muito Cerro Grande, praticamente não usa o Barão. Aí 

pensando numa forma de como incentivar isso até por uma grande coincidência, o vereador Lagarto 
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botou uma indicação nesse mesmo sentido hoje, estamos assinando junto. É a questão do transporte 

coletivo. A gente vê nos outros municípios aí a prefeitura subsidia o transporte, a prefeitura auxilia 

com um valor X as empresas que fazem o transporte e barateia aquela passagem. Hoje eu até, hoje eu 

não sei como é que está a situação lá daquele transporte coletivo que tínhamos Pacheco mas a um 

tempo atrás era mais, era menos da metade do preço, ia até o Cerro Grande do que Barão, aí imagina 

de carro já o pessoal quase que automaticamente, se tu vai andar o que? Dezesseis pra ir até Cerro 

Grande ou vai andar quarenta pra chegar até o Barão? Isso dificulta, isso torna o nosso comércio um 

potencial que pode tá sendo perdido, nós somos sete mil e tantas pessoas, se todas as sete mil pessoas 

utilizassem os comércios, nosso comércio era muito mais forte, nosso centro era muito mais forte. 

Então, a gente tem que pensar formas de auxiliar, de apoiar isso aí. Eu acho que uma das formas que 

a gente podia fazer era fazer, eu sei que Mariana aqui é pra é a Prefeitura que faz, eles tem uma 

TransComap, eu acho que é, tipo uma autarquia que a Prefeitura tem os ônibus que faz as rotas e traz 

pro centro da cidade, a preço subsidiada, baratinha a passagem E nós temos que ter, nós temos que 

pensar alguma coisa, fazer... ter o transporte efetivo e ser barato. Tem aqui na região dos Morrinhos, 

várias pessoas ali que as vezes me falam que antigamente tinha Kombi, tinha transporte, hoje não tem 

mas só que se depender só do privado a cara não vai botar. Tu vai botar uma Kombi vim pra ter 

prejuízo, um ônibus pra vim ter prejuízo, se tu não paga o combustível que tem, então temos que ter o 

poder público tem que pensar uma forma de ter o transporte pro nosso centro que a pessoa vai 

incentivar as pessoas ao nosso comércio aqui. Tem muita gente do nosso interior, é isso que a gente 

conversa, que não usa o nosso comércio pra ter uma ideia, eu conheci um cara que tinha dezoito anos 

quando foi embora do Barão, ele não conhecia o centro do Barão, ele era dos Pacheco, não era tão 

lá... nem era tão da parte mais distante, mas era dos Pacheco, o cara foi embora do Barão com dezoito 

anos de idade, ele não conheceu o Barão. Hoje ele mora em Gravataí, se não me falha a memória e não 

conhece Barão, mas imagine ficar dezoito anos numa cidade e não conhecer o centro, nós temos que 

pensar uma forma de melhorar isso aí, pra gerar, pra gerar emprego na cidade, fortalecer o comércio, 

gerar emprego, segurar o jovem aqui na cidade que é o que acha o grande dificuldade que nós temos 

hoje no nosso município é segurar o jovem aqui no centro da cidade pra não ter que ir embora pra 

outra cidade e uma forma é o comércio ser forte. Tendo um comércio forte com bastante gente 

circulando, faz vai gerar emprego e vai pessoal segurar o pessoal aqui." Usou a tribuna o VEREADOR 

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

"Quero dar os parabéns para nós do dia do vereador, pra todos nós aqui que cada um de nós continue 

fazendo o nosso papel e ajudando o nosso povo baronense e quero dar os parabéns pelo almoço que 

nós tivemos ontem na Associação Costa da Serrinha aonde eu estive presente, o vereador Marcirio 

esteve presente ali também, estava muito bom o almoço, tão de parabéns ali as cozinheira ali, fizeram 

um excelente almoço ali pra nós. Tinha aí no salão do da terceira idade, mas a gente não tinha como 

ir nos dois lugar no mesmo dia, se não tivesse a gente tinha vindo ali também e tô entrando com um 

pedido nessa casa, nessa noite, para que a administração tome aí as providências aí que agora nós 

tivemos a notícia aí que o farmacêutico se exonerou, saiu do trabalho e assim vai abrir espaço para 

que a administração contrate um novo farmacêutico pra nosso município e aí tô pedindo nessa casa 

que a administração contrate o mais rápido possível esse profissional e bote atender ali no ESF ali no 

postinho dos Pachecos, pelo menos dois dias por semana. Tô entrando com o pedido nessa noite, nessa 

casa pedindo que a administração tome as providências e ajude aquele povo ali que é tão distante pra 

se chegar até a sede aqui do nosso município, que aí não adianta nada a pessoa ir lá e consultar e 

pegar a receita e ter que vim aqui no Barão pra conseguir o remédio. Então tendo um farmacêutico lá 

dois dias por semana vai facilitar pras pessoa ali consultar e ter um gasto bem pequeno, porque aí fica 

pertinho ali pro povo visitar aquela região ali e consultar ali e sair de lá com o remédio. Tendo dois 

dias por semana aquele povo ali já vão tá de parabéns. Também junto com esse pedido tem um pedido 

do dentista ali também, tem um pedido de limpeza ali também nesse mesmo pedido aí pra fazer uma 

limpeza ali no postinho que tá um pouco meio feinho em roda lá, fazer uma limpeza ali que vai melhorar, 
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vai ficar bonito. Também tô entrando com um pedidinho aí, né? De providência para patrolar as estrada 

ali que entra em frente à moradia do ex-vereador Renatinho, sai no Jota e faz a volta em roda e sai na 

Aparecida, ali tá uma situação bem complicada. Tive dando uma olhada lá, tem uns lugar, uns trecho 

complicado, mas creio que em seguidinha aí o secretário de obra vai enviar uma patrola ali e vai 

resolver essa situação daquelas pessoa ali, esses dias até uma senhora me mandou um áudio ali, uma 

foto, ela caiu de moto dentro dum valo lá. Então a gente que nem eu digo, a gente tá aí pra atender o 

povo, não só da região que a gente mora, mas somos vereador de todo o município, nós somos vereador 

só de uma região e então esse pedido eu tô deixando, pedindo que os colega vereador apoie aí e esse 

farmacêutico aí atender lá dois dias por semana, vai ser muito importante para aquele povo daquela 

região ali. É uma coisa que eu quero ver acontecer, não pra mim porque com certeza nunca vou 

consultar lá, mas pra aquele povo lá merece. É um povo trabalhador e batalhador que nem diz o 

vereador Mateus, tinha lugar que ele nem conhecia pra lá, mas eu já conhecia, né? Nós conversando 

ele... tem uns lugares dificultosos, lugar de estradas problemática, muitos lugares lá bem complicado 

de fazer estrada e de conservar porque quando vem uma chuvarada, esculhamba muito, né? Mas é do 

nosso município, é Barão, temos que atender todos no mesmo padrão, todos merecem ser atendidos de 

uma mesma maneira, sem diferença nenhuma. Então, quero agradecer e essa é a minhas palavra nessa 

noite." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da 

palavra. Usou a tribuna o VEREADOR LEANDRO, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores 

e as pessoas que se faziam presentes. "Eu queria deixar aqui os parabéns pelo pessoal da terceira idade 

lá que fizeram um belo almoço lá. Tive presente, um almoço nota dez. Dar os parabéns pra presidente 

aí que estava junto lá trabalhando, se esforçando, se empenhando pra ajudar o pessoal da terceira 

idade. Meus parabéns pra ela. Também queria deixar aqui o cumprimento pra nós vereadores que dia 

primeiro de outubro foi o nosso dia de vereador e dizer que nós podemos honrar o nosso diploma, esses 

quatro anos aí pra fazer o melhor pro nosso município e fiscalizar. Dia trinta de setembro nós tivemos 

uma reunião do nosso partido pra escolher os membros do diretório. Eu queria dizer como é que ficou: 

a Luciana Teifke e Leandro Garigan e Ivan Carlos Tejada, Josiane, Gerlaine Budelon, Silvio Budelon, 

Luiz Carlos Aguiné, Jones Osielski, Edmilson Pereira, Yasmin Teifke, Eliseu Nogueira, Leonardo da 

Silva Pedroso; suplentes: Claudete Ambos, Patrícia de Souza, Dilamar Francisco, Paulo Alex de Souza; 

Executiva, presidente Luciane Pacheco, vice-presidente Leandro Garigan, segundo secretário Silvio 

Budelon, primeiro secretário Ivan Carlos Tejada, primeiro tesoureiro Girlane Budelon, segundo 

tesoureiro, Josiane Fonseca de Souza, secretário geral Luiz Carlos Sanguiné. E eu queria agradecer o 

empenho aí do pessoal da capela lá Luterana que o presidente todo mundo que deu esse apoio lá. Que 

a gente conseguimos fazer uma bela reunião lá. Queria dizer que o partido PSB está aí. Conseguiu 

filiar aquela noite ali dez pessoas. Teve um total de setenta pessoas presente ali era previsto pra umas 

cem pessoas mas teve uma chuva muito forte e a gente não conseguiu chegar nessas cem pessoa, mas 

setenta graças a Deus tinha e já é um começo pra gente fortalecer o nosso partido pra crescer no nosso 

município. Também queria agradecer o assessor Nei aí do deputado Heitor Schuch e o pessoal que 

ajudaram com a papelada ali e o rapaz que eu me esqueci o nome ali que concorreu a prefeito em Barra 

do Ribeiro, um rapaz muito prestativo, quero também agradecer ele e também a presidente do partido 

a Vanusa Garcia do PP, o Giovani Klopemburg e os colegas aqui que tiveram presente, o Mateus e o 

Lagarto e o Marcirio não pode ir que é  nossa coligação, nós temos firmes e fortes aí pra ver o que é 

melhor pro nosso município. E também queria dizer que o colega Alvício botou esses pedidos na casa, 

é muito importante mesmo que eu andei lá pra cima nesse dia pra convidar o pessoal lá, alguns filiados 

e eu passei lá e vi realmente mesmo o postinho lá, tá bem atirado e chegando nas casa lá o pessoal tem 

bastante queixa que não tem dentista, tá faltando remédio. Então dar os parabéns pra eles pra esse 

pedido que eles fizeram na casa aí e é muito importante porque é um pessoal tá meio abandonado lá 

nos Pachecos, lá no Gramal então, atendendo lá, pode atender o pessoal aqui no centro mais também. 

Também aqui queria dizer sobre o Paulo Bridi aqui, eu já pude trabalhar com ele também em reuniões 

ali, quero dar os parabéns pra ele que nem eu comentei com ele na entrada. Muitas pessoa critica aqui 
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nosso município, mas ninguém quer ajudar, ninguém quer botar a cara a tapa que nem diz o outro. E 

eu já tive com ele em várias reuniões por onde eu pude prever quem é um cara sério e honesto às vezes 

quando eu estava na reunião, muitos anos atrás, nos outros mandatos queriam fazer algumas trampas 

de táxi ali e eles sempre comentava, não, eu comigo não, sou pelo certo, então não adianta a gente fazer 

coisa errada que lá na frente a gente vai pagar, quero dar os parabéns pra ele, que siga firme e forte 

aí, que ele é um excelente cidadão que todo mundo se espelha nele aí, que ele é pelo certo. Então, eu 

quero desejar esses dois anos aí que... dos presidentes dos apicultores que ele faça novamente mais um 

bom trabalho e o que ele puder contar comigo me procure que eu puder ajudar ele eu tô aí pra ajudar." 

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

as pessoas que se faziam presentes. "Foi dia do vereador, estamos aí junto aí, Deus quiser vai dar tudo 

certo no nosso trabalho. Eu tenho uma indicação nesta casa até a senhora veio ali e pediu pra mim, é 

o serviço, não é muito difícil, uma ponte, é só ela precisa da retro pra colocar as madeiras, que ela não 

tem condições. É defronte à casa do Cristiano ali da filha do Milton Salati ali. Hoje eu fui lá até tirei 

umas fotos mas como não tinha sinal eu não pude passar pra Dalvana aí. A madeira ela dá, só precisa 

da retro, tem que fazer uma volta bem grande pra chegar na lavoura deles. Aí eu fui lá, olhei, ela disse, 

preciso só da retro pra fazer... o colocar as madeira né? Eu vou botar este pedido na casa e vai ser 

feito porque todo mundo vai pra lavoura precisa e tem uma indicação também até o colega Mateus 

falou ali com a incidência que a mesma coisa que eu pedi ele pediu também, mas não tem problema 

nenhum assinamos nós dois junto, que seja estudada a possibilidade que nem o colega falou, da 

Prefeitura disponibilizar um transporte, ajuda dos transportadores, tem o mercado local, então, 

Morrinhos não tem, já me cobraram isso aí, se a Prefeitura não tinha, disse olha, até tive conversando 

com o Romildinho ele disse, ó Lagarto, eu não tenho condições de vir por lá, até ele começou a vim por 

ali, mas não tem passageiros diz ele. Vai dois, três mas eu acho que a Prefeitura disponibilizando um 

ônibus, não precisa ser todo dia, uma vez por semana, coloca um ônibus ali do Morrinhos, outra vez 

na semana coloca lá nos Pacheco e aí vai fazendo alternativa pra um lugar, pro outro pra trazer mais 

gente pro nosso município e eu acho que isso aí vai ser uma coisa boa pra nós aí. Porque muitos não 

tem condições de vim até o colega Fábio falou aí esses dias atrás que ele fez um pedido nesta casa aqui 

e a respeito disso aí muitos eles não vem, não vem porque não tem condições de vim, vai esses ônibus, 

vem do caminhão, que vem dos outros municípios vender no nosso município aí. Então se eles vim aqui 

muito melhor, tendo um ônibus pra trazer, uma semana faz no Passo Grande, no Morrinhos e assim vai 

indo, eu deixo o pedido e o que o colega Alvício falou lá do postinho lá dos Pacheco, eu tenho um 

pedido já faz uns nove meses deve tá fazendo, era uma rampa de acesso pra cadeirante que não tem, 

isso tá fazendo falta naquilo lá. Eu ajudei um senhor descer do carro lá que não tinha condições, 

pegamos no colo e levamos lá dentro. Eu reforço esse pedido de novo Alvício, boa pedida tua isso é 

muito importante. E não é só dos Pacheco ali, vai muita gente da outra localidade ali da volta aí do 

Adão Valter, tudo vão ali no postinho, então se melhorar isso aí, botar uma farmacêutica é muito 

importante. Nós temos farmacêutica no município que pode contratar, tem duas. É isso aí, deixo o meu 

pedido por enquanto, obrigado." A PRESIDENTE LAURENI usou a palavra. "Queria deixar aqui 

um agradecimento ao professor Jonas por ter lembrado de nós vereadores e dizer que sendo presidente 

do CACS, né? do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica. E dizer que gostei muito desse dizer dele aqui, nos diversos 

papéis do vereador a coragem de concordar com o que considerar certo e discordar o que considerar 

errado, priorizando o benefício coletivo e do município. Eu acho que muito bem colocado essa frase, 

muito obrigado por lembrar de nós Professor Jonas, essa casa tá à disposição se precisar de algo que 

os vereadores aqui todos trabalham unidos. Eu acho que essa é a importância de nós vereadores. 

Também gostaria de dizer que na audiência pública estavam presente três vereadores, não deu pra todo 

mundo estar pelo motivo de hora também, quinze horas mas agradecer o prefeito e as contadoras que 

aqui estiveram né? Colocando pra nós números e dados, foi uma conversa muito boa que se estendeu 

até quase cinco horas, mais de cinco horas aonde após teve a audiência da prestação de contas da 
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saúde com o secretário também e a Nádia e a Sônia falando sobre as vacinas dando números foi muito 

importante essa audiência pública pena que nem todos podem participar mas é uma hora que a gente 

fica por dentro de vários assuntos que estão acontecendo dentro da nossa saúde também. Obrigado a 

eles e essa casa também continua à disposição. Quanto à Associação dos Apicultores, parabéns Paulo 

Bridi mais uma vez, mais dois anos, sei que tu é um guerreiro, né? E não poderia deixar de ser tu de 

novo Paulo, porque agora já foi licitada a Casa do Mel, né? Se Deus quiser vai acontecer, tu pegou 

desde o início e eu acho que isso é uma honra. Sei que não é fácil pra você que tá com moradia lá em 

Charqueadas, tem a família lá, não é nada fácil ser um voluntário e dedicado como você é. Tenho aqui 

pra te dizer, por isso que eu digo, tem pessoas certas as vezes que não pode abandonar, né Paulo? Não 

é fácil, não vai ser fácil, não é fácil pra ti, tu te desloca de lá pra cá, daqui pra lá, coloquem-se no seu 

lugar, no teu lugar também, né? Mas o acompanhamento que tu teve até agora, com essa associação, 

esse trabalho todo e as pessoas confiam em ti Paulo, essa grande diretoria que tinha, esse número 

grande de associados, eles tem uma confiança no teu trabalho que tu é muito correto e certo e diz o que 

tem que ser dito nas reuniões quando eu já participei, então eu acho que tem tudo pra dar certo e se 

precisar de nós aqui da casa estamos à disposição dessa associação que vai representar muito o nosso 

município. Deus queira que logo aconteça, né? Essa obra que tá licitada e que o município comece já 

esse novo trabalho ali na Granja. Também iniciou-se outubro rosa, né? Nós temos a Presidente do 

IMAMA a doutora Maira Calefe onde eu já tive a oportunidade de conversar com ela quando eu era 

vice-prefeita, em Triunfo, nós fomos fazer uma caminhada das mulheres só que eu vejo é tão falado, tão 

falado no outubro rosa do tratamento, né? Que as mulheres tanto precisam, mas as entidades que 

podem às vezes agilizar os exames pra essas para as mulheres, pra nós mulheres é muito lento. Eu digo 

pra vocês, é muita propaganda, mas é muita pouca coisa feita. Eu não digo assim, sei de mamografias 

que tão a três, quatro meses e o estado não se preocupa com isso. Quando a doença aparecer, às vezes 

não dá mais tempo. Essa queixa eu tenho. É tanta propaganda, é tão falada no outubro rosa mas o real 

do acontecimento não é assim. Então isso é uma coisa que deveria mudar porque quem quer rapidez 

vai ter que fazer particular e o que que fazem os órgãos públicos? Né? Fazem só propaganda, só mídia 

e os exames ficam tudo atrasados quando a pessoa precisa às vezes até duma mastologista que é uma 

profissional, né? Que às vezes não é fácil de conseguir, quanto tempo uma mulher demora pra uma 

consulta? ah não sei que ela vá a particular e paga duzentos, trezentos reais numa consulta, nossas 

mulheres não tem muitas condições, isso realmente acontece dentro do nosso Estado. Então menos 

propaganda e mais agilidade nessa área, essa queixa eu deixo aqui nesta casa. Também não poderia 

de deixar de falar no dia primeiro de outubro, que é o dia internacional do idoso dia primeiro de 

outubro. E como todo mundo sabe, já tô pra esse lado do idoso, já sou, né? Já a partir de sessenta anos 

é considerado idoso, pode participar das diretorias dos grupos da melhor idade a partir dos sessenta 

anos sou feliz por ter alcançado essa idade e tá indo. Essa lei foi criada em mil novecentos e noventa e 

um. E esse o dia primeiro de outubro é considerado o Dia Internacional. É uma data para conscientizar 

sobre a maior atenção que devemos ter com a terceira idade com nossos velhinhos, com a idade 

avançada. A importância de ter uma vida equilibrada pra um envelhecimento saudável e mais feliz. 

Gostaria aqui de dizer que respeitar o idoso é tratar o nosso próprio futuro e o idoso é considerado um 

jovem que deu certo. Então essas são as minhas palavras sobre o dia primeiro de outubro também além 

do dia do vereador que é bem marcado, o dia do idoso."  Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, 

quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições: INDICAÇÃO 

Nº 127/2021 DO VEREADOR ALVICIO que seja colocado farmacêutico e dentista para atender no 

ESF Alceu Wamosy, bem como que seja realizado limpeza geral ao redor do prédio do ESF. 

INDICAÇÃO Nº 128/2021 DO VEREADOR FABIO que seja disponibilizado um carro da secretaria 

de saúde e um motorista para ficar o dia todo no ESF Alceu Wamosy, informando por que o mesmo não 

está ficando no local e retornando para a sede. INDICAÇÃO Nº 129/2021 DO VEREADOR FABIO 

que seja realizado com recursos próprios o término da obra de aumento do prédio do ESF Alceu 

Wamosy. INDICAÇÃO Nº 130/2021 DO VEREADOR MATEUS que entrem em contato com a 
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Defensoria Pública da União solicitando a vinda do atendimento itinerante desse órgão, possibilitando 

assim atendimento aos munícipes que necessitam de atendimento jurídico gratuito, principalmente nos 

casos de benefícios e aposentadoria. INDICAÇÃO Nº 131/2021 DOS VEREADORES MATEUS E 

JAIRE VARLEI que seja estudada a possibilidade de implantação de transporte coletivo municipal ou 

parceria público-privada entre prefeitura e transportadores. JUSTIFICATIVA: Como nosso município 

é muito extenso, com pessoas morando a até 40 km de distância, fica difícil e caro o deslocamento até 

a sede municipal, acabando por muitos moradores somente usarem o comércio e os serviços de cidades 

vizinhas, deixando de investir em nossa cidade por não haver transporte até o centro ou por ser muito 

caro. Com esse incentivo com certeza teríamos um movimento muito maior em nosso comercio, gerando 

mais empregos e consequentemente aumentando a arrecadação. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

116/2021 DO VEREADOR MARCIRIO que seja providenciado aterro na parte de baixo na lateral do 

ginásio de esportes, onde está desbarrancando. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 117/2021 DO 

VEREADOR JAIRE VARLEI que seja providenciado conserto da ponte próximo a residência do 

falecido Milto Salatti, na localidade Mato da Justa. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 118/2021 DA 

VEREADORA LAURENI que seja providenciado reforma do ginásio de esportes, principalmente nas 

estruturas de ferro, bem como reforma das janelas quebradas e reparação da elétrica. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 119/2021 DO VEREADOR LEANDRO que seja providenciado conserto de 

bueiro na entrada da residência do Senhor Antônio Abreu de Souza, na localidade Arroio Grande. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 120/2021 DO VEREADOR LEANDRO que seja providenciado 

pintura do prédio da Prefeitura e das escolas municipais. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 121/2021 

DO VEREADOR ALVICIO que seja providenciado patrolamento e cascalhamento da estrada que 

entra em frente à residência do Ex-Vereador Renatinho, descendo indo até o Jota, retornando até a Igreja 

Nossa Senhora Aparecida. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 122/2021 DO VEREADOR MATEUS 

que seja providenciado recuperação na estrada que desce no Bar do Pelé, na região do Gramal. PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO Nº 055/2021 DO VEREADOR MARCIRIO que informe como está a situação 

de regularização do terreno da escola municipal Otelo Rosa, se o mesmo já está regularizado, caso ainda 

não esteja que seja providenciado a regularização para que possa ser buscado verbas para a escola através 

de Deputados. PROJETO DE DECRETO Nº 003/21– Decreta ponto facultativo nas datas que indica 

e dá outras providências. (11 de outubro). PROJETO DE LEI Nº 046/21 Autoriza a contratação de 01 

(um) Psicólogo, por tempo determinado e para atender excepcional interesse público e dá outras 

providências. DIÁRIA DOS VEREADORES LAURENI E MARCOS Ida em reunião na Prefeitura 

de Arroio dos Ratos no dia 22 de setembro de 2021.  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. "Queria de antemão pedir desculpas ao 

vereador Alvício porque na tribuna não citei seu nome na audiência e o vereador Alvício estava com 

nós, desculpa vereador. Quero dar os parabéns aos vereadores de todo o Brasil, a nós todos aqui, 

parabéns pelo nosso dia, aos idosos também que foi dia primeiro. Quero pedir desculpas pra 

Associação Costa da Serrinha, pessoal da terceira idade por não me fazer presente aos eventos no 

domingo, mas sei que foram muito bons. Também não posso deixar de estender meus parabéns ao Paulo 

Bridi pela continuação na Associação dos Agricultores que tenha muito sucesso, que depender de mim 

que eu possa ajudar, estou à disposição. Também estendo meus parabéns a ex-vereadora Luciane pela 

continuação do PSB, o vereador Maninho também pela bela condição do partido, que continuem 

crescendo cada vez mais. Queria presidente só pra concluir dizer, fazer um convite a toda comunidade 

que hoje infelizmente não nos ouve, mas aos vereadores que possam repassar, que a igreja católica 

aqui do centro está fazendo nessa semana o tríduo em comemoração à padroeira que terá missas no 

dia sete, oito e nove que é quinta, sexta e sábado culminando com o grande...  Uma carreata no dia dez 

chegando aqui no paroquial com almoço ao meio dia, então ficam todos convidados e aproveito também 

pra relembrar os colegas que dia doze do dez que seria na terça-feira a tradicional procissão de Nossa 

Senhora Aparecida, que esse ano sai a carreata lá da casa do Dirceu Lanzarini, da dona Madalena lá, 
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em direção até a igreja que parece que em torno de dezenove horas tem uma missa campal lá." Usou a 

palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Hoje conversando com a presidente, ela comentou essa função dos 

operários que começaram hoje. Eu queria deixar aqui o meu apelo aí que o executivo faça bom uso dos 

profissionais nesse tempo, nossa cidade está precisando de uma limpeza urgente, brejo por tudo, 

calçadas, enfim tomara que seja feito um bom uso e dessa mão de obra e que faça um bom trabalho 

deixando nossa cidade mais agradável, mais digna. Também hoje conversei com o seu São Nunca, 

secretário de administração, fiz um apelo aí pra ele dar uma... fazer tudo o possível pra questão de 

iluminação, o Carreirinha parece que começou semana passada, retrasada e tá tocando, mas dizem 

que são muitas e muitas lâmpadas queimadas, mas é frisar isso aí que seja, dado total importância pra 

essa parte por causa que nosso município o centro estava às escuras agora a gente está recuperando 

um pouco essa questão da iluminação. Também já fiz... conversei hoje com o Adilson mas eu vou deixar 

aqui registrado pra reforçar o pedido a questão do laguinho ali é uma pessoa da cidade pediu semana 

passada e ele me disse que estão esperando pra tirar os pinos e que ele, segundo a opinião dele, essa 

opinião, os pinos da praça, a retirada de pinos da praça gera muita polêmica, respeito a opinião de 

cada um, não é eu que vou decidir isso, mas eu acho que a nossa praça ficaria muito mais bonita, muito 

mais agradável se tirasse os pinos, porque onde tem os pinos mata a grama, não sequer as árvores 

menores não se cria, tem das cidades aqui que plantam ipê, outras plantas mais bonitas e acho que se 

é pra... na minha opinião, disse pra ele, olha se é pra ser criticado, pode criticar, critica a mim então 

que... mas eu acho que se vai tirar que tire tudo, respeito a opinião dos outros mas a minha opinião é 

essa, não é ela que vai decidir mas a gente tem uma baita praça, uma linda praça que poderia tá sendo 

bem melhor aproveitada com pouca coisa, com certeza sem os pinos seria mais iluminado a noite." 

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

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Bem, quero dar os parabéns ontem pelo almoço, eu 

não pude estar presente, mas o ingresso eu comprei na melhor idade ali. Também dar os parabéns do 

Paulo bom sucesso tu vai ter, sei que tu é trabalhador, tu merece. E outra coisa que eu ia falar a respeito 

da nossa cidade ali, por que que eles varem e deixam aquele monte de cisco na beira da calçada? Com 

essa chuva é só pra entupir, boca de lobo, esse dia eu juntei na frente de casa, é o meu dever de fazer 

isso aí, mas agora veio tudo de novo aquilo ali, até domingo o Ivo de manhã estava juntando ali. E não 

é só na frente de casa, é por tudo ali. Agora com esses novo operário que vão começar ali, decerto vão 

fazer uma limpeza. Espero que sim, porque tá horrível, também quero dar os parabéns pra presidente 

Luciana, estava muito linda, bonita a convenção, vereador Maninho, estava presente, o Mateus dar os 

parabéns pra eles, a pena que estava muita chuva, mas estava bom, estava divertido. E é isso aí, boa 

noite, bom retorno a suas casa." Usou a palavra o VEREADOR LEANDRO Líder do PSB, saudou a 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Queria agradecer o 

convite do Alvício pelo almoço da Costa da Serrinha, até comprei o ingresso não pude tá presente 

porque foi no da terceira idade ali, no próximo vou lá, mas agradeço pelo convite. Queria dizer também 

que é que nem o pessoal fala aí que tô dando em cima das coisa errada e muitos ficam brabo através 

do Facebook que é a minha ferramenta de trabalho, mas eu acho que não tem o porquê ficar bravo, 

porque aqui nem muitos fala assim, se tem coisa errada tem que pegar e mostrar e o que tá certo tem 

que dar os parabéns, então, é assim que eu digo e vou continuar meu trabalho assim e eu acho que tá 

sendo um bom trabalho e que nem eu digo, o compromisso do vereador é fiscalizar e do Prefeito 

fiscalizar, imagina se a gente já tão dando em cima já vamos pra nove meses aqui, botemos muitos 

projetos e até agora muita pouca coisa veio de bom pra nossa cidade. Então nosso compromisso é esse, 

vamos em frente, vamos fazer nossa parte que nem eu sempre digo, vamos honrar o nosso diploma, 

acho que o pessoal depositaram em nós uma confiança, a gente não pode ficar sempre na mesma que 

todo mundo diz, é a política não muda, é sempre a mesma. Eu acho que temos pessoas novas e 

capacidades no futuro melhorar mais o nosso Barão, é que nem eu sempre digo, o Barão é de todos, 

não é só de algumas pessoas que acham que mando, eu acho que a gente tem que ser unido pra lá na 
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frente todo mundo ajudar, botar a cara a tapa, porque não adianta ficar só criticando, muita gente 

critica que nem eu falo aí, chega na hora de participar duma reunião, participar de muitas coisas aí o 

pessoal fica o pulando fora, então eu digo, a gente tem que dar valor para as pessoas que bota a cara 

a tapa e que deixa às vezes sábado, domingo, tá fazendo alguma coisa pra si próprio pra tá ajudando. 

Então é isso daí eu vou seguir firme e forte." Neste espaço, usou a palavra a PRESIDENTE LAURENI, 

saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Gostaria também de dar os 

parabéns a nova diretoria do Partido PSB, onde a Luciane continua, parabéns a uma mulher de muita 

fibra, já era presidente e renovou seu compromisso. Parabéns a todos os envolvidos. Também gostaria 

de agradecer as pessoas que se fizeram presentes no almoço da terceira idade né? Na pessoa do 

presidente Henrique Gimenes, sempre atuante, nosso presidente. Gostaria de agradecer umas pessoas, 

tem dois rapazes do mercado Preço Bom, aonde se dispuseram a fazer o tempero das carnes. Então o 

Marcelinho e o Luís, a gente deixa um grande abraço a eles, se colocaram à disposição e temperaram 

pra nós. A doação do carvão, vereador Fabinho, nos doou o carvão, obrigado Fábio. A Solange 

Klopenburg e a integrante do grupo a Eleir nos doaram as cucas e também o trabalho da Solange 

sempre voluntária, sempre prestativa e a todo pessoal do grupo que colaborou com doce, com 

donativos, a todos que que trabalharam no churrasco, os filhos do seu Henrique, João, as cozinheiras, 

a gente fez com muito carinho, espero que o nosso povo tenha gostado e até a gente... não foi grande o 

evento, foi médio, a gente até não pode sair pra vender muito, mas conseguimos um lucro aqui, gosto 

de deixar bem claro, dois mil cento e setenta e cinco reais. Agradeço aos vereadores que se fizeram 

presente, outros vereadores que participaram no Cerro dos Abreus, né vereador Alvício, também não 

pude ir até lá, mas eu sei que estava muito bem representada. Cada um participa em uma entidade, eu 

acho que faz parte de nós vereadores fazermos essas presenças." Nada mais havendo a tratar determinou 

encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia treze de outubro 

de 2021. 

 

 

Sala de Sessões, 04 de outubro de 2021. 
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