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

realizou-se a trigésima 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, 

Rodrigo Semensatto de Lima. O vereador Mateus de Lima Romeira não estava presente. Havendo 

“quórum”, a Presidente Laureni, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. A ATA 29/21, 

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

leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Não houve. RECEBIDAS DE 

TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: of. n° 034/21 encaminhando proposições 

aprovadas em 04 de outubro de 2021; Of. LEG. n° 042/21 informando aprovação do Projeto de Lei n° 

046/21. 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 FABIO, saudou a Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Não posso deixar de saudar nossas crianças aí pela passagem do dia delas. Que Deus 

abençoe a todas, especialmente as minhas duas filhas. Quero agradecer também o nosso secretário de 

agricultura, Adilson que se fez presente a pouco tempo aí na nossa câmara pra resolver uma questão 

da retirada dos nossos pinos da nossa praça aí, no caso ele nem estava ciente que a nossa presidente 

tinha botado um pedido de indicação hoje que vai ser assinado para os nossos colegas também pra 

retirada dos mesmos, então fico bem faceiro aí o nosso secretário se preocupando com os cuidados da 

nossa cidade. Também já questionei ele no momento também a questão da luz que várias pessoas 

também me fizeram cobrança, já que temos a empresa que está atuando no serviço, que ainda falta 

vários pontos e aí ele me passou que ela já está, acho que foi segunda-feira, que fez algumas linhas, 

algumas ruas da nossa cidade e vai continuar no trabalho. Então, quero agradecer a ele que continue 

com esse esforço aí na nossa cidade. Quero também agradecer a Rosa Silma lá da região dos Pachecos 

lá, semana retrasada ali ela me fez um pedido pra mim ir lá acompanhar a situação do nosso ESF lá 

qual estive visitando já não falei na sessão passada aí porque estávamos fora do ar as redes sociais aí 

não estavam passando. Quero agradecer aos profissionais lá de saúde também que me atenderam na 

unidade. Vou citar o nome de alguns mas vou me esquecer de alguns, a enfermeira chefe a Fabiane lá 

quero agradecer ela pela atenção, a Katiussa enfermeira, a Marisa também, então quero deixar meus 

agradecimentos a eles lá que me atenderam, que me receberam na unidade lá com todo carinho e fiquei 

abismado com a situação que se encontra nos postinhos lá, é uma situação bem complicada até vou 

passar umas fotos pros colegas vereadores aí verem, não tá passando, então vê se na próxima sessão 

se puder os colegas acompanharem também a situação a qual eu fiz uns pedidos também na sessão 

passada pra término da obra do nosso posto lá e uma situação que eu vi que tá fazendo falta lá na 

unidade, é um veículo também pra ficar lá em atendimento, eu fiz esse pedido também, tomara que o 

executivo analise e aprove esse pedido e deixem lá um carro pra atendimento caso os profissionais lá 

precisem sair pra fazer algum atendimento, que estejam no carro da saúde lá no local com o motorista 

pra atender prontamente a comunidade. E fiquei bastante chocado também com um espaço que é muito 

pequeno e tem muita gente que procura atendimento no posto, naquele dia que eu tive lá estava lotado, 

lotada a unidade lá, tinha gente que estava esperando na rua, então tomara que o executivo aprove 

duma vez isso aí e faça o término daquela obra lá. Eu até já estive tentando contato com os deputados 

também aí pra ver se futuramente a gente consegue uma verba pra indicar, fazer uma indicação 

praquele local, pra fazer aquele término da obra. Então, tomara que dê tudo certo aí que a gente 
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consiga fazer lá. Eu fiz um pedido hoje, eu até vou pedir pra nossa secretária ali pra readequar o pedido 

que é a questão do recolhimento de lixo, tá muito atrasado na nossa cidade e andou falhando vários 

dias esse serviço e houve muitas reclamações das pessoas. Então, eu fiz um pedido sobre a empresa, 

pra mandar uma cópia do contrato e queria incluir também se pudesse mandar os contracheques dos 

funcionários também dessa empresa e saber porque que não tá sendo feito esse serviço, andou falhando 

vários dias aí e muitas pessoas aí ficaram sem o recolhimento de lixo aí. Outro pedido que eu fiz hoje 

também é sobre a licitação do muro do nosso posto de saúde aqui do Barão a qual eu já fiz um pedido 

esse ano também que fosse providenciado imediatamente aquela obra ali antes que ceda aquele prédio 

ali e fiquei sabendo que foi licitado, não sei se teve empresa participante ou não, então queria fazer... 

fiz esse pedido hoje aí pra ficar sabendo essa informação. Uma coisa que me deixou bastante chocado, 

eu até vou fazer um pedido semana que vem porque na hora de fazer cobrança é muito fácil, na hora 

de apontar os erros mas a nossa Casa do Mel, teve vereadores aqui da nossa da nossa casa que andou 

cobrando muito a Prefeitura sobre a obra do mel, a obra do mel que não saia, culpando o Prefeito, 

culpando isso, culpando aquilo e fiquei chocado em saber que a obra do mel não pode ser iniciada, foi 

licitada, teve empresa ganhadora e não foi iniciada porque não houve o depósito da emenda no 

ministério. Então procurei saber, vi que me informei que o valor de contrapartida que a Prefeitura tem 

que colocar em cima já está na conta, tá? Que é o valor de duzentos e quatorze mil reais e falta o outro 

valor que é o valor da emenda. Então, na hora de cobrar é tudo muito fácil dizer porque que então 

começou, porque isso, porque aquilo, mas agora eu vou, até vou fazer semana que vem pedir 

informação, vê se realmente esse valor não foi depositado, o que que aconteceu ou se não vai ser, 

porque sem esse valor não pode ser dado início na obra. Então a obra foi licitada, já teve empresa 

ganhadora, o valor de contrapartida da prefeitura foi depositado e falta o outro valor para poder dar 

início na obra, então já quero, se tiver algum colega que quer assinar junto semana que vem eu vou 

entrar com esse pedido aí pra saber essa informação." Usou a tribuna o VEREADOR JAIRE 

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

tenho um pedido nesta casa aí, pedido de informação, outra eu assinei junto com o vereador Leandro, 

a respeito da nossa farmácia. Eu fiquei muito triste essa semana, como vocês todos vereadores devem 

tá sabendo, nós fomos na sexta-feira falar com o Prefeito e ele disse pra nós que não sabia de nada, a 

farmacêutica não estava, eu não sei de nada, ligou pro secretário Danio, não atendeu. Aí nós ficamos 

conversando com ele lá, até foi mais duas senhora junto, elas estavam esperando remédio, os outros 

não quiseram ir, que estava ali, não, nós vamos embora porque não vai resolver nosso problema, mas 

ela foi junto lá, foi muito bom ter ido, estava o vereador Marcírio, o vereador Leandro e o prefeito disse 

pra nós que não sabia da farmacêutica. Isso não é brinquedo. Toda a comunidade vocês sabem bem 

disso, a presidente sabe disso quando ela trabalhou em cima disso aí, o vereador Angulista também 

como os outros tudo tão sabendo disso aí. Isso não é brinquedo, mas nós ficamos, aguardamos ele, 

solucionou o problema deles ali, mas ele disse que não sabia, aí depois no último caso ele disse, não, 

fiquei sabendo ontem da tarde e eu sei de fonte segura que ele sabia disso aí, tanto ele como o secretário, 

quando ela exerceu o serviço dela ali ele ficou sabendo e o secretário também. Os dois sabiam disso. 

Ele não precisava ter feito isso pra nós, disse não, eu liberei ela pra ir. Ela está no direito dela. Se ele 

liberou, ela tem mais que ir, é o direito que ela tem, eu não tiro a razão dela, mas eu fiquei triste com 

isso aí, eu acho que não foi só eu, vocês também ficaram, mas eu deixo esse pedido aí, vamos ver o que 

que vai ser feito, ela eu sei que não tem culpa nenhuma, porque se liberou, liberou eu vou, pronto e eu 

tenho pedido também, um pedido de informação no que o Milton Tiarles tá trabalhando, se é operador 

ou se é motorista, tem gente que me falou, eu não acreditei, fui lá no Portal Transparência, ele não tem 

diária. Aí tem gente que tá tirando diária, eu não vi, acho que não tem. Não vou culpar ele também, 

isso aí eu não vi mas eu quero saber se ele é operador ou se é motorista, que ele tá dirigindo eu sei que 

tá. Mas eu deixo essa pedido de informação, vê o que que vamos resolver isso aí, se é operador é 

operador, se é motorista, é motorista, não tem problema e também quero parabenizar a todas crianças 

de Barão do Triunfo e da região toda, todas as crianças. Eu, minhas filhas, não são mais criança, mas 
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dou os parabéns pra elas também, já foram. Também quero dar meus sentimento pra família do Batista, 

ontem faleceu, pessoa não é por ter falecido, mas uma pessoa muito boa, meu compadre era o homem, 

mas descansa em paz Batista. A vida segue. É isso aí, deixo meus sentimentos à família." Usou a tribuna 

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

faziam presentes. "Hoje queria falar sobre uns pedidos que eu fiz aqui, tô fazendo um pedido pra lá no 

campo de futebol lá, pegar e botar uma tela em cima, na barraca que nem eu comentei. Já foi pedido o 

colega Marcírio pra uma terra num barranco lá e aí eu comentei que ia botar hoje na casa sobre botar 

uma tela lá porque daqui a pouco vai começar os campeonato, os amistosos aí e daqui a pouco pode 

acontecer algum acidente ali numa criança porque as pessoa grande se cuidam, mas as crianças, os 

inocentes podem acontecer uma fatalidade ali e também fiz o pedido aqui junto pra botar um banheiro 

masculino e um banheiro feminino ali porque fica ruim porque que nem teve esse amistoso aí, quero 

dar os parabéns pro pessoal que organizaram e pro time que veio lá da Serra, os guri que jogaram com 

os guri do Barão aqui, dar os parabéns que foi um belo jogo e aí eu queria fazer esse pedido sobre os 

banheiros porque várias pessoas comentaram que teriam que sair dali pra ir no banheiro das suas casa 

ou alguém ir no mato, então tirar saber certinho de repente, se tem que abrir o ginásio ali, mas se 

pudesse fazer os banheiros seria muito importante também. Quero deixar aqui os parabéns, pessoal da 

Capela aí que teve a carreata aí no dia da Nossa Senhora padroeira, domingo, fizeram um belo almoço 

ali que tive presente, dar os parabéns pra eles ali. Também quero dar feliz dia das crianças aqui que 

foi terça-feira, que as crianças são a geração prum futuro melhor pro barão e também dar os pêsames 

aqui pra família do seu Batista aí, que o filho dele ali também era um grande amigo meu, comprou fumo 

meu lá e um cara legal e todo mundo gosta deles lá. Então meus pêsames pra eles. O colega o conversou 

ali que nós tivemos lá conversando com o Prefeito mesmo porque veio essa situação aí sobre a 

farmacêutica aí desde terça-feira, um comentava um até eu fui saber mais adiante. Não estava por 

dentro aí a gente fez uma reunião pra nós ir lá conversar com o prefeito, aí o colega Mateus não pôde 

ir porque ele tá trabalhando, a gente cheguemos lá aí teve duas pessoas, a gente cheguemos ali na fila, 

abriu a uma e meia não tinha ninguém ali pra atender, aí eu falei pros cidadãos ali, olha se vocês 

querem vão lá na Prefeitura porque a gente tem que conversar com o Prefeito porque isso aí é uma 

coisa séria e não adianta você reclamar então, vai conversar diretamente com o Prefeito aí chegando 

lá, chegamos lá, o Prefeito perguntou, tá como é que tão? Tudo bem? Aí eu falei, não, trouxe as pessoa 

aqui, Prefeito, porque os colega aqui, que tão ali, a farmácia tá fechada desde terça-feira e hoje é sexta-

feira não sei se o senhor tá por dentro, aí ele já pulou fora na hora, começou a se fazer de bobinho ali 

que não estava por dentro, aí ele falou porque não falavam com o Danio, por ninguém teve ali de 

responsável pra dar essa informação tivemos que falar direto com o senhor aqui, mas eu me admiro o 

senhor não tá por tempo porque o senhor é o Prefeito que botou o processo seletivo aí lá em cima, aqui 

em cima pra nós vereadores, pra vinte horas e pra quarenta horas e engraçado também que foi feito 

uma chamada pública e aí o processo era de dois e setecentos e aí pagando agora essa pessoa três e 

quinhentos e eu fiquei muito chateado, até postei na redes sociais que nem eu sempre digo, o meu 

compromisso é com o povo e se alguém gosta ou não gosta, o que importa é fazer as coisa certa e ali 

teve trezentos e cinquenta curtidas, cento e cinquenta comentário e muita gente decepcionada com o 

governo que tão se fazendo de bobo, tão pensando certo que o povo tá sendo muito bobo, porque agora 

chegou uma coisa que nunca eu esperei passar esses, esses pedido na casa aqui, todo mundo criticaram, 

eu até junto, nós tivemos acordo em tirar o Gelson, porque não estava tendo competências, tinha muita 

crítica sobre ele, eu falei no meu compromisso, se ele está trabalho errado, vamos tirar. Agora eu quero 

ver hoje o que que os vereadores, colega, vão ter a dizer sobre isso daí, se eles vão ficar do lado do 

Prefeito ou se eles vão ficar do lado do povo, que nem eu digo, eu tô vendo que Brasília tem a famosa 

rachadinha e aqui no Barão tá tendo a formosa panelinha e o povo tá ficando na mão. Eu quero ver 

agora com que cara cobrar principalmente da presidente que ela foi uma que deu mais em cima pra 

nós fazer esse processo seletivo pra tirar essa pessoa que não estava tendo capacidade, não estava 

tendo compromisso com o nosso povo, mas aí vem a pergunta que não quer calar e teve na rua sociais 
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como é que uma pessoa vai assumir um compromisso na terça, vai assumir sai terça-feira e volta aí o 

Prefeito falou pra nós olhou lá não conseguiu disfarçar e disse ah ela volta dia quatorze, pois é, o 

engraçado que ele sabia que ela voltava dia quatorze e não sabia que não tinha ninguém ali presente, 

mas certamente muita gente foi se queixar ali e ele ficou se fazendo de bobo, uma situação que eu achei 

muito feio o que o Prefeito fez não sei o que que ele pensou na cabeça dele, mas se o cara filma até ele 

é caçado, ele tirou, sacou o dinheiro do bolso dele, chamou a secretária dele pra comprar o remédio. 

Tudo bem, aquela pessoa ficou faceira, resolveu o problema dela, mas e essas pessoas que ficaram a 

semana toda precisando o remédio ali, o que que foi feito, quantas pessoas não veio desde de terça-

feira ali, então fica feio isso aí, ele um resolveu algum problema, mas não resolveu de todos aí saiu uns 

boatos aí que eu não sei se é verdade, que eu não posso criticar, que a pessoa falou, que ela ia assumir 

a farmácia ali, que ela tinha umas férias, tinha um passeio pra praia, não tiro a razão dela, diz que ela 

falou com o prefeito, aí então se o prefeito aceitou, não tem o que criticar essa pessoa e sim criticar o 

prefeito e o secretário, porque é muito feio isso daí, ele largar os pedidos pra nós aqui e não ter 

compromisso com a Câmara de Vereadores e compromisso com o povo, é só o pessoal ver o Facebook 

as críticas que o Prefeito tá tendo, que não tá tendo compromisso com o povo, que ele se reelegeu, ele 

não tá aparecendo mais nas comunidade, nas casa, que comenta que pelas venda, pelos botecos, então 

fica feio isso aí, o Prefeito tem que ter um compromisso e não adianta que nem eu sempre digo e vou 

continuar e não vou mudar meu jeito, eu tô aí pra correr pelas coisas certa e tô aí pra lutar. Também 

fiz um pedido aqui sobre o covid, que veio o dinheiro pro covid aí o prefeito dá pra dizer o quanto que 

veio de dinheiro e no que que foi gasto e quanto tem e ter notas porque assim ó, uns também que nem 

eu comentei, muito falo que essa máquina foi comprada com o dinheiro do covid. Essa máquina aí 

então, a gente não sabe, a gente tá fazendo, eu tô fazendo esse pedido com os colegas pra saber 

realmente se é ou não é e perguntar o que que aconteceu com esse dinheiro do covid, se ele usou pra 

outras coisas que nem dos ônibus, mandou uma respostinha ali que não colou, um baita, um baita 

compromisso que não colou aquele papinho ali pra mim que eu tive que levar pro Ministério Público, 

como tô levando esse da farmacêutica pro o Ministério Público que o compromisso é do prefeito e 

também tô levando outro pro Ministério Público aqui que eu vou fazer um pedido na câmara no outro, 

na outra sessão segunda-feira, do sumiço de aproximadamente seiscentos comprimidos de Clonazepam, 

remédio controlado da farmácia de saúde, também tô mandando para o Ministério público o da 

farmacêutica que abandonou o nosso povo, desde terça-feira ia retornar amanhã pelas críticas retornou 

hoje e esse desses remédio controlado que foi sumido, que eu vou fazer o pedido na próxima sessão. 

Então é isso aí, depois no meu momento de líder eu comento mais um pouco." Usou a tribuna o 

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

presentes. "Na última sessão, como já foi comentado com colega vereador que não tinha... as redes 

sociais, não estava funcionando, não estava. Eu fiz um pedido pra que fosse feito um aterro no ginásio 

de esporte na parte de baixo ali que tá muito desmoronado ali, tá caindo, pode comprometer a estrutura 

e pode até causar algum acidente. Mas até hoje não foi feito. Passei lá, dei uma olhadinha, espero que 

nos próximos dias seja feita. Também eu... falar sobre essa farmacêutica que eu também acompanhei 

os colegas vereadores até lá o Prefeito pra conversar com o Prefeito quando eu fiquei sabendo da 

situação que não tinha... que estava fechada ali... essa profissional não estava atendendo na farmácia 

básica. Eu achei um absurdo a população ficar sem o medicamento porque acho que ninguém vai dizer 

que não ficou indignado com essa situação, o pessoal ali, várias pessoas ali chegando ali com a receita 

pra pegar o seu medicamento, chegar ali se fechado e só dia quatorze que vai retornar. Isso aí é um, 

eu acho um descaso com a população porque quando o pessoal vai nas casa fazer campanha, pedir 

voto, tanto faz ser pra vereador, como Prefeito, vice-prefeito, sempre faz um compromisso com o povo 

que vai melhorar, que vai ter vinte e quatro hora que não vai faltar nada. E aí depois acontece isso aí 

ó, a população fica... toda população fica chateada, sem saber o que fazer e vem cobrar da gente e eu 

aceito a cobrança, eu aceito, pode me cobrar que eu vou tentar ajudar pra resolver uma situação, 

porque o meu compromisso é com o povo, sempre falei e tudo que o povo vim me procurar pra pedir 
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ajuda, eu vou tá pronto pra tentar ajudar. Também eu vou deixar um pedido verbal aqui pro executivo 

sobre os transporte colegial terceirizado que seja feito os pagamentos de acordo com o contrato, que 

no contrato tem que seja pago, tem dez dia útil depois que apresentar as notas. E no mês de setembro 

já não foi cumprido e no ano passado não foi cumprido também, era sempre pagado lá pro dia vinte. 

Então, eu peço que continue agora pagando sempre nas datas certa. Lá que diga que um transportador 

não apresentou as notas, isso é individual, cada um transportador tem as suas nota. Então de acordo 

como vão apresentando as notas, vão fazendo os pagamento porque todo um transportador tem a sua 

a dívida no posto, na borracharia, na oficina, então sempre passa a informação pelo mais ou menos 

pelo dia dez vai ser pago, aí vai pro dia vinte, vinte e cinco e o posto fica cobrando e com toda razão e 

o transportador fica sem saber o que faz. Então eu deixo esse pedido aí pra que seja feita esse 

pagamento nas datas certa. O mais era isso, depois eu falo mais um pouco no horário do líder, muito 

obrigado Presidente." Usou a tribuna o VEREADOR MARCOS, saudou a Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Queria primeiramente presidente até comentar que 

até anotei vereador Fábio pra comentar contigo que o ESF precisa de muitas reformas lá, concordo 

plenamente contigo, conheço a realidade e só pra te dar uma notícia boa que ontem à tarde passei lá 

estava sendo feita a rampa de acesso do ESF, é um bom começo, já é um pedido do vereador Varlei 

também de mais tempo e ontem estava pelo jeito na tardinha que eu passei acho que já estava sendo 

concluído, então, isso é um ponto positivo que a gente tem que comentar com a comunidade, quem 

daquela rampa vai fazer muito uso, né? Fica mais fácil pra todo mundo, as pessoas idosas e pessoas 

cadeirantes. Não podia deixar presidente de comentar também essa questão que tá tão em pauta, tão 

em pauta desde da publicação dos vereadores ali, da reunião que tiveram com o Prefeito, né? Porque 

surgiu comentários ímpares de tudo que é forma e eu só queria, só queria fazer uma pequena 

explanação pra quem nos escuta e que fique gravado como sempre e pra informação de muitos, 

acredito, que teve inclusive vou começar assim, teve inclusive comentários tão imbecis, desculpa a 

palavra Presidente, de dizer, de terem condição de falar uma asneira tão grande que a pessoa foi 

contratada porque é irmã da namorada do vereador Marcos, né? Uma asneira, se assim fosse teríamos 

um grande problema também porque a nora da Presidente tá por processo seletivo na Prefeitura 

também, com méritos dela, assim como a farmacêutica, né? Então, isso é uma asneira, asneira, pessoas 

imbecis, pessoas que não procuram esclarecimento das situações ficam falando em rede social que é 

muito fácil. Rede social é muito fácil, eu digito e mando pro mundo. Agora depois se eu invento apagar 

alguma coisa e alguém fez um print, eu posso me incomodar, né? Então é complicado agora, falar 

pessoalmente, procurar, descobrir o que que tá acontecendo, porque que faltou, por que que voltou, 

quem contratou, aí é mais difícil, porque daí eu vou ter que falar com a pessoa. Aí pode ser que eu não, 

que eu escute o que eu não queira ouvir porque no Facebook é muito fácil editar uma publicação e 

apagar o que eu não quero que fique ali. E outra coisa que é muito fácil, é muito fácil digitar só o que 

eu quero digitar, não a verdade. Então eu digito só o que eu quero que vai ser útil pra espalhar uma 

fofoca na comunidade, que não é interessante. Eu acho que de cento e quarenta comentários, tu acha 

que os outros quatro mil eleitores que não comentaram gostariam de conversas de Facebook, não 

gostariam. Gostariam que nós, vereadores, nós, legisladores, falássemos coisas boas da cidade, 

trouxéssemos coisas boas pra cidade, né? Mas cada um, cada um. E outra coisa, eu não tô aqui 

defendendo o Prefeito, não tô aqui defendendo a farmacêutica, eu não tô aqui defendendo ninguém, tô 

aqui defendendo o certo, tô aqui defendendo a verdade, porque como dizem, todos nós somos fiscais do 

povo, todo mundo é pelo povo. Quem não vai querer fazer uma coisa boa pro povo? Quem não vai 

querer falar uma verdade pro povo? Me desculpa, acredito que nenhum de nós, quem é aqui que vai 

querer mentir pra comunidade? Ninguém. Se mentir que arque com suas consequências, né? Mas 

acredito que ninguém queira. Agora se alguém quer mentir aí é complicado. Só que eu tinha eu peguei 

umas informações Presidente sobre essa contratação dessa farmacêutica. Uma chamada pública zero 

um barra vinte e um que foi publicada dia dezessete de oito no moral da Prefeitura e no Facebook com 

vigência até vinte de agosto, né? Tá, foi publicado. Isso fica aberto a todo mundo, o Facebook é uma 
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arma hoje pra comunicação. Nós mesmos usamos, o vereador Maninho usa bastante, eu também gosto 

de usar bastante, a câmara tem o Facebook, é uma arma de comunicação, ficou ali à disposição. Quem 

se inscreveu porque estava exposto, não foi uma coisa escondida, ah vamos chamar só o Beltrano fulano 

e a fulana. Estava aberta a publicação. Então quem não se inscreveu ou não quis ou não tinha 

capacitação. Outra coisa, foi falado aqui a pouco, o salário que era dois e setecentos e aqui tá ganhando 

três e quinhentos. Para informação dos senhores, essa lei do salário de três e quinhentos 

emergencialmente foi votada em dois mil e vinte é a lei quatrocentos e vinte e quatro dois mil e vinte, 

artigo segundo diz, salário duma contratação emergencial de farmacêutico será de três mil e quinhentos 

reais. Nós estamos em dois mil e vinte e um, qualquer pessoa que tiver sido contratada ganharia três 

mil e quinhentos, não foi, não porque essa irmã da namorada do vereador Marcos, eu estou namorando 

há um ano e cinco meses, ela foi contratada ontem, anteontem, um mês atrás, será que quando eu fui 

conversar com a menina eu pensei, não eu tenho que achar uma namorada que tem uma farmacêutica 

pra depois que eu me eleger vereador, se der certo, aí eu contrato ela pra ser minha amiga. Será que 

alguém pensou isso? Eu acredito que não porque se pensou teria que ser um artista porque teria que 

fazer um filme que dá enredo pra um filme. Outra coisa que quero dizer que concordo plenamente com 

muitas coisas que são ditas aqui, com eu fiscalizo, eu sou pelo povo, eu também sou pelo povo, inclusive 

no artigo quatorze do regimento interno diz isso, os deveres do vereador, quem ainda não leu pega o 

regimento interno e olhe, fiscalizar junto ao Legislativo, junto ao Executivo para a gente tem argumento 

de cobrar. É um dever nosso. Eleito é um dever. E mesmo não sendo vereador eleito, como munícipe eu 

tenho direito de cobrar o que eu quiser. Eu chego na prefeitura a hora que eu quiser em horário 

comercial quero saber informações, licitações, contratações, salários, o que eu quiser. É aberto a todos 

nós, mas nós como vereadores às vezes salta um pouco acima do que a gente deveria se portar por ser 

vereador. Então, a gente... acontece essas coisas. Queria dizer também, presidente, que aqui, ó, no 

edital zero um da chamada pública, diz assim, ó. Critérios para seleção e classificação; será recebida 

a documentação dos candidatos seguindo os seguintes critérios pra ser para sua escolha. Maior tempo 

de serviço na função de farmacêutico. O dois, havendo dois ou mais candidatos empatados no tempo 

de serviço, como farmacêutico ficará com a vaga o mais idoso, tá? Isso foi dia dezesseis de agosto, dia 

vinte e três de agosto, homologação do resultado final da chamada pública, falei hoje com a pessoa 

que fez isso. Atualmente hoje em primeiro lugar, duzentos e noventa e sete meses somou, a que ficou em 

segundo lugar, vinte e três meses E o que ficou em terceiro lugar, somou nove meses. Será que eu teria 

tanta força pra indicar com tanta diferença? Será que eu tenho tanta força ante ao executivo, ante a 

lei, ante a lei de dois mil e vinte que estipula o salário, será que sou tão poderoso assim na cidade, 

assim como disseram que o asfalto ia ir pela Linha Amália, porque o Marcos queria, que passasse na 

frente da sua casa? Tá virando palhaçada essas conversa, tá ficando feio essas conversas de 

fiscalização, de papapá, de que eu sou o cara, que eu faço, o pessoal tá chacotando. Nós somos 

vereadores eleitos, mas temos que nos dar o respeito, nós somos autoridades no município, temos que 

nos dar o respeito. E quero dizer que se a farmacêutica saiu uma semana e outra coisa, não estava de 

férias? Disseram que estava de férias? Trabalha um mês? Que férias é essa? Que férias que ela tinha 

de antes se ela nunca trabalhou no município? Somos leigos do assunto? Nunca tivemos férias? Se ela 

saiu foi autorizada. Não tô defendendo ela, não tô defendendo ninguém, tô defendendo o certo. Se ela 

saiu foi autorizada. E gostaria muito, muito que os vereadores que levantaram a questão, que se 

tornaram os Robin Hood da Câmara fosse ali falar com ela, que ela trabalha toda tarde. Perguntar o 

que aconteceu, se realmente ela teve licença ou se não teve, se não teve, leve pra frente, se teve façam 

desculpa por eu ter dito uma coisa que não é verdade. E uma retratação não é feio, uma retratação é 

bonito, porque quando eu falo com a verdade eu devo me retratar, vai ficar mais bonito do que seguir 

com a inverdade." Em COMUNICAÇÕES, 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. "Quero aqui primeiramente pedir um ofício de pesares 

ao grande meu amigo Batista, infelizmente partiu. É um cara que eu tinha muito respeito por ele. Há 
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muitos anos atrás parei na casa dele, morei uns meses lá na casa dele emprestado, trabalhava em 

máquina particular, o qual ele e a esposa dele me liberaram pra mim ficar na casa deles pelo um tempo, 

então eu tenho uma estima muito grande por aquela família e pelos seus filhos também, são todos meus 

amigos, quero um ofício pesares aí, se alguém já pediu quero assinar junto. Também ontem enxerguei 

uma pessoa muito especial na minha vida como vereador, entre tantas que tenho, mas me ajudou muito 

a me ensinar a ser vereador no primeiro ano de mandato. Como a Solange também me ensinou. 

Infelizmente por, não sei por que motivo eu me perdi e não pude cumprimentar ela que ela estava lá na 

procissão Nossa Senhora Aparecida mas hoje eu vou poder falar nela que hoje ela tá de aniversário. 

Quero parabenizar a Estefânia, uma grande funcionária que foi dessa casa, uma pessoa que muito me 

ajudou ser o vereador que eu sou até hoje também juntamente com a Solange que muito me ajudou e 

todos os funcionários dessa casa me ajuda até hoje, mas quando eu entrei que eu não sabia eu não 

falava asneira, eu sempre ia tentar tirar as minhas dúvida com elas e aonde elas me ensinaram muito. 

Então ela tá de aniversário hoje, desejar muita saúde Estefânia, continue sempre com a tua força de 

vontade e sabe que sempre terá um amigo aqui em Barão do Triunfo, sempre pra te ajudar, quando 

precisar. Também parabenizar todas as crianças que serão o futuro da nossa nação. Passagem aí do 

dia da Nossa Senhora Aparecida qual é o seu devoto também que abençoe todas nossas criança. Bueno 

vereador Marcos, eu sou comprometido com a verdade e sempre digo, escutem os dois lados da moeda. 

Eu achava que fake news tinha só no Governo Federal, redes sociais, pessoas estranhas que a gente 

não conhece, muitas vezes a gente até compartilha alguma coisa que a gente não sabe que é fake news 

e a gente tenta apagar. Pois me deparei aqui no Barão com fake news cara, aqui no Barão, é a coisa 

mais fácil do mundo, mas não é vereador Marcos, nem sabia que era tua cunhada, por exemplo, não 

sei o nome da farmacêutica. Mas o problema não é esse, Marcos, dela ser tua cunhada. O problema é 

que o vereador Angulista na sessão passada elogiou ela aqui. Aí de certo doeu nos colegas porque 

temos no mês dez e não tinha vereador por farmácia no Barão, por quê? Os vereador, será que o 

farmacêutico de antes tinha algum lado? Agora que o farmacêutico se exonerou e acho que ele até tá 

certo porque ganhava menos e só vinte horas e é uma profissão muito buscada, não tiro a forma dele 

ter se exonerado, não foi ninguém que exonerou ele, foi ele próprio que pediu a exoneração aí não tinha 

vereador nessa casa que visse o problema, foi só eu elogiar a semana passada apareceu defensores da 

farmácia. Inclusive quero deixar aqui que uma pessoa me disse que ela tá admirada como a Farmácia 

do Barão tem muito mais medicamentos que a do Sertão onde ela trabalha. Mas quero dizer que é muito 

importante daqui a pouco, que nem disse o vereador Marcos, uma retratação porque foi colocado que 

nem foi dito pelo vereador Maninho, trezentos e cinquenta curtida, pra mim é trezentos e cinquenta 

pessoa enganada, porque não... ela não... é lógico que ela não estava de férias e na postagem tá escrito 

férias. Então isso pra mim é trezentos e cinquenta pessoas enganadas e os vereadores que não sabem 

tem que ler a lei do município, se um funcionário falhar vinte e nove dia, se tem, tá no direito dele, pode 

não tá certo, eu não sei, mas tá no direito, se falhar trinta aí sim a demissão e todo mundo sabe a 

deficiência que é essa questão de farmacêutico no Barão. Que nem disse o vereador Marcos, a gente tá 

no limite porque tá fiasquento ser vereador do Barão porque apareceu os Robin Hood agora. Aqui foi 

criticado a estrada da... abertura da estrada Mata Justa, do Mata Justa não, da Estrada do Fumo, era 

um pedido antigo de um vereador de seis mandatos nessa casa, que era o vereador Ilo, respeitando um 

pedido dele, o Prefeito tá fazendo abertura onde é muito passado ali. Aí agora vem gente, comenta aqui 

ah tão fazendo porque tem um grande plantador de soja que passa nessas rua aonde é feito no Passo 

Grande, aí tem, ah não é que aqui tem um plantador de soja muito famoso com muito dinheiro, eu acho 

engraçado que não aparece ninguém pra dizer quando foi aberta a estrada que foi na administração 

do Elomar, lá no Caxias, nos Pachecos, que era um baita problema, todo mundo conhece e lá esse 

grande plantador de soja não planta soja. Lá nos Pinto onde todo mundo também conhece que era um 

problema o Cerro dos Pintos foi resolvido, inclusive era eu o operador nas duas questão, foi resolvido, 

esse grande plantador de soja também não planta lá, no Mato Bier tinha uma lomba muito danada, foi 

resolvido, esse plantador de soja também não existe lá, agora estamos fazendo a estrada do fumo que 
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veridicamente passa os caminhão desse grande plantador de fumo, mas não é pra ele, é pra 

comunidade, é uma estrada muito cobrada por todos os vereador na administração passada. Questão 

de muitas crítica, então, vamos prestar atenção, vamos ajudar a administração, independente de lado, 

se quem não sabe como é que é ser vereador da oposição, olhem quatro anos do falecido Rui como eu 

fui, que de repente vai ter uma noção." Usou a tribuna o VEREADOR ALVICIO, saudou a Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero aqui dar os parabéns, um 

grande almoço que a gente teve na Associação de Cerro dos Abreu ali, as cozinheira ali fizeram um 

belíssimo, serviram um buffet ali, estava muito bom, tive participando ali, almoçando com eles ali, 

passando a tarde ali na associação ali de Cerro dos Abreu, estava muito bom, tão de parabéns a 

diretoria da Associação de Cerro dos Abreu. Também a respeito desse assunto aí de farmacêutico eu 

quero... não sou muito de entrar em polêmica, não gosto de polemica, não sou vereador polêmico, mas 

não cabe ao Prefeito mandar uma pessoa sair uma semana ou impedir de sair ou quatro dia ou que 

nem quatro dia ela falhou de trabalhar. Eu não conheço, nem conheço essa mulher que está aí de 

farmacêutica, não tô defendendo ela e nem o Prefeito. Não concordo que ela tivesse saído um mês de 

serviço falhado quatro dias de trabalho, não concordo, mas não cabe ao Prefeito mandar um 

funcionário sair ou deixar de sair. Qualquer um dos funcionário público bota o atestado o dia que quer 

botar e vem trabalhar o dia que quer botar dentro de um mês o Prefeito não pode tomar providência 

nenhuma e botar ninguém pra rua. Isso aí eu sou ciente disso, conheço muito, conheço um ietito um 

negócio de lei trabalhista porque já trabalhei vários anos de carteira assinada, sei o que que é o direito 

do trabalhador. Quero dizer que não concordo de ter saído esses quatro dia, deixado, mas também 

quero dizer ao povo baronense que estão nos assistindo, que nós temos fechando dez mês, vão fechar 

dez mês de vereador nessa casa, nunca nenhum vereador da oposição cobrou do outro que estava de 

farmacêutico que falhava quinze dias sem trabalhar, um mês sem trabalhar, trabalhava o dia que 

queria, só que trabalhava numa farmácia particular, nós temos prova disso, não temos aqui mentindo, 

temos vídeo, temos testemunha e ninguém botou ele pra rua, não foi o Prefeito botou ele pra rua, ele 

pediu as conta. Quero deixar bem claro pro povo baronense saber a verdade da realidade e o que tá se 

passando nessa casa. Não concordo com mentira. E aí diz que nós temos uma panelinha do MDB, os 

vereador não aparece. Ninguém me convidou pra ir lá fazer cobrança pro Prefeito. Os vereador que 

foram lá todos tem o meu contato. Apareceu o vereador Marcírio, vereador Maninho e o vereador 

Lagarto nas foto, ninguém me convidou, se convidasse pra ir lá fazer uma cobrança, tiver alguma coisa 

errada, pode me convidar, sou parceiro, não apoio coisa errada, não apoio que nem eu tô dizendo aqui, 

não apoio a farmacêutica pegar e trabalhar um mês e falhar quatro dias de trabalho. Não apoio. Mas 

o Prefeito não pode botar ela pra rua por causa que ela falhou quatro dias e nenhum funcionário 

público ele pode botar pra rua por causa disso. E eu sou ciente da lei e sou vereador, não tenho muito 

estudo, mas conheço bastante coisa a respeito da lei, então, eu acho que não precisava chegar a esse 

ponto que tá chegando as coisa. Aí os vereadores diz que nós não temos de diálogo, que não temos 

parceria. Eu acho que quem quer parceria não vem dando paulada e nem facada, vem no diálogo. Eu 

sou vereador de diálogo, me dou bem com vocês tudo, não tenho contra nem, não tenho nada contra 

nenhum dos colegas vereadores aqui, são todos os meus amigos, se alguém não gostar de mim eu não 

posso fazer nada, eu tenho o meu jeito de trabalhar, tenho o meu jeito de ser, mas tem pessoa que eu 

também não gosto no município, tem pessoa que não gosta de mim, tem quem eu não gosto também, 

isso aí é normal, isso aí vai ser sempre assim e nós não vamos mudar, mas aqui nessa casa não tem o 

queixa de nenhum dos colega vereador. Sou amigo de todos e tô aberto ao diálogo, qualquer coisa que 

os vereador me chamar aí, tô pronto pra chegar juntos. Seja fazer uma cobrança, seja lá o que for, mas 

dentro da realidade, dentro das coisas verdadeira. A respeito também da estrada do fumo várias 

pessoas me perguntaram, ah Fulano lá o empresário tá patrocinando a Prefeitura, digo: É mentira, 

quem anda com essas conversa é mal intencionado, que nem diz que o vereador Angulista, na época eu 

era o secretário de obras quando nós tivemos a Pocam aqui no Barão que ele trabalhou, nós abrimos 

a estrada lá do Caxias, abrimos a estrada lá na Santa Rosa de Lima, lá nos Pinto. E lá não tinha 
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plantador de soja. Então infelizmente tem coisa que a gente não pode aceitar. Não está sendo feito 

estrada de fumo com recurso de ninguém a não ser recurso público da nossa prefeitura de Barão do 

Triunfo. Que fique bem claro a nossa comunidade de Barão do Triunfo." A PRESIDENTE LAURENI 

usou a palavra. "Pois bem senhores vereadores, quero deixar aqui meus pesares a família do seu Cléo 

e a dona Tereza, que o Batista como era chamado, era o familiar, era genro deles, pra mim foi uma 

surpresa, fiquei sabendo hoje, mas todos nós temos a nossa hora. Gostaria também de dizer que o 

vereador Mateus não se encontra presente, ele me comunicou que estaria em uma consulta. Vamos ver 

o atestado depois que ele trouxer. Também falando sobre caso farmacêutica. Não é brinquedo não, mas 

gostaria de deixar aqui bem claro que o vereador Leandro colocou que eu muito pressionei para que 

tivesse outro cargo farmacêutico. Não, vereador Maninho. Eu estava preocupada sim, porque nós 

tínhamos um cargo de vinte horas que era o seu Gelson e nós precisamos pra atender o nosso povo 

mais vinte horas, foi votado por esta casa, independente de pressão, isso foi uma coisa de cada 

vereador, aqui ninguém é pressionado, aqui o trabalho é claro e cada um tem o seu ideal e a sua 

vontade, vota quando acha que tá certo e se quiser rejeitar tem toda, tem toda a vontade de fazê-lo 

conforme pensa. Não, o que eu falei aqui não pressionei nem pra que o Gelson saísse? Não, eu sou uma 

pessoa assim, eu vou atrás, na minha gestão, no ano passado com Elomar e eu outros anos quantas e 

quantas vezes intercedi pelo povo porque eu vim até a secretaria e o Gelson não estava e a fila estava 

grande. Chamava o senhor Gelson onde você está? Ah estou aqui no laboratório. Ele tinha um 

laboratório aqui em cima onde a esposa dele trabalhava aí ele vinha em seguida, já tô indo, já tô indo 

dona Laureni, não tenho o que me queixar dele, mas assim gente, não tô aqui pra defender Prefeito, 

nem secretário da saúde, essa moça que tá trabalhando de farmacêutica é necessário e muito e muito 

o nosso povo precisa. Eu brigo sempre porque o nosso povo não pode esperar quantas e quantas 

pessoas não tem o dinheiro pra comprar o seu remédio, mas se ela se retirou quatro dias, eu não sou 

culpada. Nenhum de nós vereadores é culpado. Tá na consciência dela ou de quem a liberou, ela não 

saiu por livre vontade talvez, né? Mas não acho certo, não acho correto né? Ela é uma pessoa que 

assumiu um contrato de um processo seletivo, ela é responsável, mas sou uma pessoa que eu também 

não vou tá chegando lá e condenar ela com a ponta do dedo. Não, nem ao menos o Prefeito pra 

interceder e botar ela pra rua. Não, não é lei, não tem lei pra isso. Como eu cobrava o Gelson, cobro 

ela se eu estiver, eu estive na prefeitura sexta de manhã, não vi ninguém na farmácia, ninguém me 

reclamou, pena que eu não sabia, eu não sabia que essa funcionária não estava, mas não estou aqui 

pra defender, ouvi tantas, ouvi, vi tantos comentários que até são ofensivos, pessoas que não tem um 

pouco de ideal porque parece que querem um mal de Barão do Triunfo. Não, nosso povo precisa de um 

bom atendimento, nosso povo precisa do atendimento todos os dias. A farmácia tem medicação, tá cheia 

de remédio, tá graças a Deus. Eu acho que nunca teve medicação como tem agora. E eu tenho pra dizer 

pra vocês, engraçado que ninguém viu o outro farmacêutico Gelson de licença saúde trabalhando na 

farmácia aqui em baixo. E isso aconteceu. Ninguém viu, ninguém fotografou, ninguém nada. Era quinze 

dias, era uma semana, era até um mês que as pessoas não tinham farmácia, isso é inadmissível também, 

né? Mas vamos torcer, né? Que essa que essa menina, essa moça, essa senhora, eu vi ela poucos dias, 

mas não tive como conversar porque ela estava atendendo, não quis interferir, mas ela é bem hábil, ela 

atende muito bem o nosso povo e vamos torcer que não ficamos sem farmácia mais nenhum dia é isso 

que eu torço, seria a minha fala sobre isto. Também aconteceu nesta casa dia oito, uma reunião com o 

secretário da assistência social e umas artesãs, ele até colocou o convite no Facebook, aí também 

gostaria de dizer outra coisa sobre Facebook, muita gente coloca tudo, cada passo que dá, não gosto 

disso, não sou de Facebook, se eu estou aqui nesta casa é porque o povo me conhece e conhece o meu 

trabalho. Não preciso tá me mostrando o que eu faço, o que eu deixei de fazer, meu trabalho é esse, 

não sou de colocar muita coisa em Facebook, não sou, gosto de mensagens, agora de colocar, me expor 

ou expor alguém, não faço isso, isso não é, não é do meu jeito, eu gosto das coisas simples e não preciso 

estar me mostrando o que eu faço. Faço com carinho, todo que me procurar, toda pessoa que me 

procurar terá o bom atendimento, tanto é que eu não tenho nem dia, nem noite as pessoas me ligando 
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e o que eu puder fazer eu faço e vou atrás até do prefeito, do secretário, do secretário da assistência, 

qualquer coisa que tiver ao meu alcance eu farei de bom coração e devo e devo isso. Como eu estava 

falando desse evento que esteve aqui, as artesãs estiveram presentes, por quê? Até deixo um convite a 

quem estiver ouvindo nas redes sociais, dia vinte e quatro, agora, de outubro, haverá um evento onde 

virá pessoas de fora para um passeio ciclístico, é uma meta do nosso secretário da assistência que hoje 

assume duas secretarias, né? Desporto também, da cultura e aonde ele tem esse contato onde já houve 

uma passeata pelo município, mas não foi divulgada devido a estar ainda o tempo do covid, né? Que 

estava muito ainda suspenso e aí vieram mas não vieram até o centro. Agora dia vinte e quatro haverá, 

virá muitas pessoas de fora, onde essas artesãs que nós temos várias pessoas dentro do município que 

tem umas habilidades fora do comum, as pessoas estão quietinha em casa, confeccionando seus 

artesanatos e aí será feito uma exposição aqui na praça dos artesanatos, onde as pessoas que vierem, 

se quiserem levar a lembrança pra casa, levarão né? Lembrancinhas, crochês, tricô, tudo que a pessoa 

fizer, ela que venha se inscrever, ela que venha dar o nome aqui na secretaria com o secretário 

Alexandre ou com as meninas da secretaria, né? Seria tão bom que a gente tivesse bastante pessoas 

porque vai ser muito bonito, tomara a Deus que Deus nos dê um belo dia e onde estarão as feirantes 

pra oferecerem um pastel, um lanchinho, um cafezinho né? Será a oportunidade de mostrar o trabalho 

do nosso povo, não só nas festas, mas também nesses dias, onde começará, né um grande trabalho das 

artesãs, quem sabe a gente vai conseguir fazer um trabalho, né bem mais centrado, né? Quem sabe, um 

conselho, uma diretoria ou quem sabe mais adiante uma casa do artesão, né? Onde tantas cidades tem 

e aonde as nossas mulheres tem o direito de expor seus trabalhos e ganhar pelo trabalho que elas fazem 

ganharem o valor, né? Pra ajudar nas despesas das casas."  Em seguida, passou-se à ORDEM DO 

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

Emendas e Projetos de Lei: INDICAÇÃO Nº 132/2021 DO VEREADOR MARCOS que a Secretaria 

de agricultura municipal procure junto à Secretaria de agricultura do Estado maiores informações e um 

possível cadastro do município ao programa Pró-Milho/RS, visto a grande produção de milho que temos, 

podendo usar o programa para melhorias de produção, assistência técnica, custeios, entre outros 

benefícios. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 123/2021 DO VEREADOR MARCOS que seja 

providenciado patrolamento, cascalhamento e as melhorias necessárias para a boa trafegabilidade na 

estrada que vai até a casa do Senhor Nelson Garcia, passando pela residência dos Senhores Pedro 

Antônio e Elio Pizzio até o encontro com a Linha Nova, junto ao mini mercado Lietz. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 124/2021 DO VEREADOR MARCOS que na medida do possível seja 

providenciado abertura, rebaixamento de lomba e cascalhamento na Linha Capitão Garcia, do seu início 

até a divisa com o município de Sertão Santana, visto que temos a escavadeira hidráulica que traz 

agilidade e condições para serviços de tal porte. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 125/2021 DO 

VEREADOR ALVICIO que seja providenciado reforma de ponte perto da cancha do Floriano, na 

localidade do Cerro dos Abreu. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 126/2021 DO VEREADOR 

ALVICIO que seja providenciado alargamento e abertura da curva próximo a residência do Senhor 

Celino Moreira, pois a mesma encontra-se muito fechada e com pouca visibilidade oferendo risco aos 

motoristas. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 127/2021 DA VEREADORA LAURENI que seja 

providenciado a retirada dos pinos da praça, onde constam em média trinta e seis pés de pinos. PEDIDO 

DE PROVIDÊNCIA Nº 128/2021 DA VEREADORA LAURENI que seja providenciado 

recolhimento de lixo nos cemitérios do interior ao menos duas vezes ao ano, pois sem o recolhimento 

do lixo esses locais acabam acumulando muitos lixos como plásticos, vidros e outros. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 129/2021 DO VEREADOR LEANDRO que seja providenciado colocação de 

tela no barranco do campo de futebol, bem como que seja construído banheiros masculino e feminino. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 056/2021 DO VEREADOR JAIRE VARLEI que informe qual o 

cargo que está sendo ocupado por Milton Tiarles Lanzarini junto a prefeitura e cópia da portaria de 

nomeação. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 057/2021 DO VEREADOR FABIO que informe o 

porque a empresa responsável pela coleta do lixo está faltando a coleta, não cumprindo corretamente a 
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quantidade de coletas durante a semana. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 058/2021 DOS 

VEREADORES LEANDRO, JAIRE VARLEI E MARCIRIO que envie cópia da Portaria da 

contratação da nova farmacêutica da Secretaria da Saúde, cópia de todo o registro ponto da mesma, e 

quais os motivos que a Farmácia Básica junto à Secretaria da Saúde esteve fechada nesta última semana. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 059/2021 DOS VEREADORES LEANDRO, JAIRE VARLEI E 

MARCIRIO que informe quanto veio de dinheiro do Governo Federal, onde e no que foram aplicadas 

as verbas, se ainda tem dinheiro de verbas do COVID-19, caso tenha algum valor que seja enviado 

documentação comprobatória, informando se foi usado em algum programa para o Covid, pois o 

Governo Federal tem que saber o que foi feito com as verbas. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 

060/2021 DO VEREADOR FABIO que informe sobre a licitação da obra do muro ao lado do posto 

de saúde, se já foi licitado, se teve empresas participantes e se houve ganhador. EMENDA 

MODIFICATIVA N° 001/21 AO PROJETO DE LEI Nº 047/21. PROJETO DE LEI Nº 047/21 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente 02 (dois) Agentes comunitários de 

saúde para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 048/21 Altera a redação do § 1°, do inciso VI, do Artigo 3, da Lei Municipal 

n° 101/2013 e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 049/21 Autoriza a dar em cessão de uso 

gratuito, imóvel de propriedade do município à Associação Comunitária Carlos Gomes e dás outras 

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

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

que se faziam presentes. "Eu vou continuar na luta, não me entrego, os companheiro aqui o Marcírio, 

os parabéns pra ele por calçar o pé pelas coisas certa e o Varlei e o Mateus, os colega também tem 

ideia deles, então um tem que respeitar a ideia dos outros que nem o Marcírio sempre disse, cada um 

tem a sua ideia, a sua opinião. Então a gente cada um fala o que quer e o que não quer e aí daqui a 

pouco paga lá na frente. Então é isso daí e também queria dar resposta aqui pro meu colega Fábio que 

ele falou sobre a casa do mel, que eu critico, que eu critico, tá aí, dois mil e dezenove eu não era 

vereador, aí concorri pelo PSB, agradecer o partido socialista brasileiro que me dá essa oportunidade 

hoje por tá tendo democracia em Barão do Triunfo, o que me passou em reuniões, assessor do deputado 

um dia o Heitor Schuch deputado federal também junto e eu falei aí deputado como é que fica? Casa 

do Mel vem ou não vem? Não, o dinheiro já tá lá, tá faltando competência, ele falou faltando 

competência do Prefeito de não ter executado ainda. Aí reunião aqui, ali eu fui na Prefeitura, Prefeito 

falou, não, vai ser feito, vai ser feito, dois mil e dezenove pra cá. Então eu quero dizer assim, foi duzentos 

e oitenta não sei o que e hoje vai gastar quatrocentos. Então, de repente aquela época tivesse feito, o 

dinheiro já estava na conta da Prefeitura e a Casa do Mel já estava... o pessoal já estava usando. E 

com certeza se não botar o dinheiro na conta, eu vou mandar uma mensagem pro deputado ou pro 

assessor e diretamente com a presidente do partido que a gente sempre teve em reunião junto e vamos 

cobrar dele como é que fica? O prefeito incompetente demorou um tempão pra fazer e agora eles na 

hora de depositar o dinheiro também vão dar o migué que nem diz o outro. Então não. Se eles tão 

errado, vou cobrar e vou falar aqui, não vou ficar defendendo. Eu não vou defender bandeira de partido. 

Agradeço o partido do PSB por ter me dado essa oportunidade. Mas se tiver errado tiver que sair eu 

saio. Mas por enquanto eu não vi nada errado, respeito esse partido e vou lutar por ele pra fazer 

democracia no Barão. Então é assim então, se eles estiver errado eu vou cobrar. Mas é feio essa 

pergunta porque todo mundo sabe que a casa do mel já faz anos que vem enrolação agora botar a culpa 

que não depositaram o dinheiro, isto daí, esta informação está muito errada." Usou a palavra o 

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

que se faziam presentes. "Eu quero voltar a conversa ali com a presidente sobre o palavrão que ela 

falou que eu falei, eu me referi raiado presidente quando os colegas vereador da sua coligação nos 

chamaram de mentiroso, mentiroso não é palavrão? Ou é só eu que tenho que ser cobrado? A gente 

tem que que nem o vereador Maninho comentou ali cada um trabalha do jeito que quer e do jeito que 

sabe e deu pra ver que é mesmo e cada um defende quem quer, então como é que a senhora cobrou só 



 

 ATA 030/21  12 
 

 

eu? Os outros colegas chamaram nós de mentiroso, também é palavrão. Então eu deixo essa indignação 

aí que a gente tem que trabalhar tudo junto, tudo unido e cobrar todos tiver falha, cobrar. Então deixa 

esse pedido pra senhora aí." Usou a palavra o VEREADOR MARCOS, Líder do MDB, saudou a 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Queria só parabenizar a 

Paróquia Nossa Senhora do Rosário pelo tríduo que aconteceu essa semana. Obrigado a todos que 

participaram, pessoal que ajudou na liturgia, em todos os setores que foram, no almoço também no 

domingo. Nossa Senhora Aparecida ontem, uma procissão muito bonita, o vereador Rodrigo estava lá, 

também o pessoal aderiu bastante, muita gente. Queria em nome da comunidade, Nossa Senhora 

Aparecida agradecer a todos que estiveram presente. Também sobre o dia da criança a gente não pode 

deixar de parabenizar a todos porque somos eternas crianças e as crianças são o futuro que logo, logo 

estarão aqui nas bancadas onde nós ocupamos hoje. Parabéns a todas as crianças. Também não podia 

deixar de estender os meus pêsames à família do Batista, meu amigo também, tive no velório ontem, 

cumprimentei a viúva e quero deixar explanado aqui meus sentimentos a toda a família, filhos, 

sobrinhos todos e assinei também junto o ofício de pesares ali com todos os colegas. Sobre também, 

queria falar, presidente, sobre a questão da Estefânia, muito nossa amiga, trabalhamos juntos aqui, 

conversei com ela ontem lá na procissão, está passando por um tratamento de saúde mas graças a Deus 

está recuperando muito bem e estamos, está todo mundo em oração por ela que ela consiga se 

restabelecer o quanto antes e poder voltar as atividades das quais elas sempre desenvolveu com muita 

maestria. Queria também Presidente só comentar rapidinho que não deu tempo na tribuna uma 

preocupação nossa como o vereador Maninho colocou e realmente é uma preocupação a questão da 

criança aquela que estava internada e tinha uma medicação que precisava. Eu tive conversando com o 

pessoal hoje que regulamentou isso, esse processo tá encaminhado certinho, só queria deixar claro que 

essa criança não ficou sem medicação, essa criança está no hospital e tá sendo medicada normalmente, 

só que no momento que ela conseguir essa medicação eles vão esperar ver se ela vai tá bem, vai receber 

bem o tratamento em casa, porque é um tratamento um tanto quanto delicado, mas ela tá no hospital, 

está sendo tendo tratamento tranquilo, só que no momento que tiver esse remédio o médico vai analisar 

se pode ou não conseguir a liberação dela pra vir pra casa ficar com seus familiares. Quero dizer, 

agradecer novamente a quem assistiu nossa sessão hoje, que foi uma sessão cumprida, duas horas, é 

importante a discussão, é importante a democracia como dito pelo colega, existe democracia em Barão, 

sabemos às vezes, nos exaltamos porque todos tem a sua opinião, às vezes Presidente, me desculpa 

também por ter falado um pouco demais, eu sou falante mesmo, sabe? Me desculpe, quero pedir aos 

colegas também, mas tudo que falei, graças a Deus ficou gravado e vai ficar escrito na ata também e 

qualquer coisa que fiz, falei de errado ou ofendi algum colega, que peça que eu me retrate, mas acredito 

que falei isso a verdade." Usou a palavra o VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder do PDT, saudou a 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Marcos, essa discussão 

aí acontece, tu sabe disso aí, mas nem vamos mais entrar nesses detalhes agora, o vereador Angulista 

ali, quando eu pedi as coisa Angulista, eu vou pedir direto pra ti, eu nem vou falar pro executivo, tá? 

Tu resolve aí, já resolveu do Tiarles, eu já vou direto no assunto contigo aí, não precisa me preocupar 

lá embaixo com ele. Tu te prepara que tu responde. E a respeito da farmacêutica, eu nunca falei que 

ela estava de férias, se foi pra mim que tu disse aí Angulista, pra mim tu não disse, eu nunca falei que 

ele estava de férias, o que eu sei que ela tá na praia, não sei se era férias, foi dias o que que ela tirou 

ali, eu só sei que foi o Prefeito que deu e pronto, ele ou o secretário, um dos dois." Neste espaço, usou 

a palavra a PRESIDENTE LAURENI, saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da 

Sessão. "Hoje aconteceu na Prefeitura a licitação do prédio da agricultura, aquela que a gente tem o 

anseio de refazê-lo que uma área que é da Prefeitura e que cobriria até duas secretarias quem sabe. E 

aconteceu a licitação aonde compareceram duas empresas, tomara que a gente consiga fazer nossas 

secretarias a mais aí em cima da agricultura. E aqui vereador Marcírio eu respondo pelas minhas 

palavras e não pelas palavras dos colegas. Se tiver que cobrar o senhor cobre de outros." Nada mais 
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havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão 

Ordinária, dia dezoito de outubro de 2021. 

 

 

Sala de Sessões, 13 de outubro de 2021. 
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