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Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas, no 

Plenário da Casa Legislativa, realizou-se a primeira SESSÃO ORDINÁRIA da segunda 

Sessão Legislativa, da oitava Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do 

Triunfo. Estavam presentes na ocasião o Presidente Alvício Souza da Silva e os 

Vereadores: Fabio Fallavena Ferreira, Jaire Varlei de Menezes Ferreira, Leandro Garigan 

da Silveira, Marcirio de Souza Silva, Laureni Garcia Pagini, Marcos Cesar Garcia, Mateus 

de Lima Romeira, Rodrigo Semensatto de Lima. Havendo “quórum”, o Presidente Alvício, 

invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. Após passou à leitura das 

correspondências RECEBIDAS e EXPEDIDAS durante o recesso. No período do 

GRANDE EXPEDIENTE, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer 

uso da palavra. Usou a tribuna a VEREADORA LAURENI, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "...então a gente tá aguardando 

ainda, como ele disse, um processo seletivo da Emater para ver mais uma contratação de 

técnico ou então extensionista como uma vez nós tínhamos, fazia muitos cursos com as 

mulheres então a gente tá necessitando dessa parte né mas estamos ainda sendo auxiliados 

por esse médico veterinário que ele disse que na segunda e na sexta ele estaria na Emater 

e os outros dias ele programa visitas às vezes para as propriedades então eu acho que a 

gente tem que lutar pelo Município, temos, temos obrigação né de ver as necessidades 

tanto eu como tantos vereadores eu acho que aqui estão todos sempre dispostos a auxiliar 

e quem precisar de nós a nossa missão, entramos, prometemos, juramos aqui e temos que 

cumprir e as pessoas sabem que de uma maneira ou de outra eu Laureni vereadora tô 

pronta né e se eu tiver que dizer não posso fazer direito na hora, direi diretamente para 

pessoa ou então vou atrás do recurso até que eu consiga uma resposta, então sou assim 

continuarei sendo assim muito feliz de retornar aos trabalhos eu acho que devemos isso, 

estava fazendo falta a gente se reunir de novo vereadores, foi alegria hoje quando a gente 

se encontrou aqui e digo a vocês bom trabalho para nós todos e que traga muitas melhorias 

para o nosso município." Usou a tribuna o VEREADOR LEANDRO, saudou o 

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

também dizer que tem um retornando aí 2022 e aí queria dizer que vou continuar o mesmo 

trabalho mesmo muita gente já me perguntou aí que estavam comentando que eu ia 

trabalhar diferente, que alguém tinha me comprado que não sei o quê blá blá blá e eu falei 

não é mentira meu compromisso quando eu entrei nessa casa aqui que nem a colega 

Laureni falou o juramento foi fazer o certo pelo povo então a gente tem que honrar o nosso 

salário e cumprir com o que a gente tratou e fez o juramento então queria dizer que tenho 

que me acertar com ninguém e sim fazer o meu trabalho esses quatro anos para quando 

fizer o meu mandato o pessoal chegar e dizer que eu fiz o certo pelo nosso município; 

também queria dizer que como não teve a sessão o pessoal procurava e mandava 

mensagem e aí eu tive que entrar em contato direto com o prefeito porque não tinha como 

mandar os pedidos lá para baixo e aí até o prefeito me recebeu várias vezes lá e várias 

vezes por mensagem e o que ele me passou para mim foi que muitas vezes que ele não pode 

resolver um problema porque não passam para ele que ele tá fazendo outras coisas ali, eu 

falei não tranquilo quando tiver que vir aqui tiver trazer alguém vou levar junto na 

prefeitura porque é bom a gente levar a pessoa junto para cobrar para depois não que a 

gente está se aparecendo ou estar se engrandecendo é que nem eu sempre comento a 
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pessoa que me procurar tiver aqui no posto de saúde tiver alguma coisa de errado, uma 

estrada tirar alguma foto ou vim ali na farmácia da prefeitura ali também ou na prefeitura 

a pessoa tem que vir junto porque aí não vou dizer que é eu que tô com implicância então 

eu queria dizer que vou continuar o mesmo trabalho cada vez mais firme forte e estamos 

aí para fazer o melhor para o nosso município. Também queria fazer um verbalmente aqui 

um pedido da estrada passa lá na casa do seu Adão Walter lá no seu João Carlos me 

mandou mensagem, até me mandou umas fotos me esqueci de passar para Dalvana ali, diz 

ele que tá muito péssima lá até eu vi mesmo tá péssimo então eu queria dizer para eles 

chegar até lá que hoje não deu tempo que tinha outro pedido para botar na casa aí e 

também queria comentar aqui também já é fevereiro agora parece que dia 21 já vai voltar 

às aulas e pelo que eu tô vendo os ônibus estão ali parado e eu também quero fazer um 

pedido verbalmente aqui ver se o prefeito já tá tudo em ordem tudo em condições para 

quando retornar às aulas para não ter que chegar quando começar as aulas tá dizendo 

que tá o ônibus estragado se nem começou as aulas e principalmente também as estradas, 

as linhas que passa esses ônibus também para pegar e deixar em ordem as estrada para 

quando começar não dá desculpa também que não deu tempo porque faz tempo que estão 

parado aí os ônibus então podia já tá tudo ok  para trabalhar. Também queria fazer aqui 

uma reclamação aqui verbalmente também, até mandei mensagem pro Prefeito hoje sobre 

a nossa entrada ali que passa o posto do Nilton ali, tá péssima ali, já foi botado pedido na 

casa e fica feio porque até caiu ali a placa ali caiu e tem grama ali que tá passando o 

coqueirinho as coisas eu acho que já foi contratado, já foi pedido aqui nessa casa para 

botar mais dois três funcionários para fazer essa limpeza então aqui dentro do centro tá 

bonito estão ajeitando, estão pintando só que eu acho que não precisava ficar feio porque 

eu acho que é coisa que não dá meio-dia de uma pessoa ali trabalhar e deixar bonita ali. 

Também um colega não sei quem é que botou na casa aqui a estrada do Cerro dos Abreus 

também tá péssima muito pedido dele porque eu andei andando por lá tá péssima mesmo 

então muito bom esse pedido e também que nem colega Fabio falou aqui sobre o horário 

também sou favorável voltar esse horário ao normal porque eu também acho que é muito 

ruim para nossa população das 7 a 1 porque o pessoal certamente fica empenhado e aí 

botaram tudo da 7 a 1  só que a farmácia que era o principal no fim ficou totalmente errado 

ficou para de tarde então seria bom para de manhã para pessoa vir até a farmácia e já 

comprar seu remédio e ficar tudo pronto de localizado e sobre a farmacêutica também que 

nem a colega falou que é muito importante até meio-dia uma para poder voltar então é 

isso depois eu tenho três pedidos na casa depois eu comento alguns, quero falar de um que 

eu acho muito importante que seja contratado um médico para realizar visita e 

atendimento domiciliar para acamados bem como seja adquirido um veículo para realizar 

o deslocamento do profissional muita gente procura eu e demais colegas vereadores que 

a pessoa não tem como vir porque ela tá em casa acamado muitos que as vezes sofreram 

outros problemas, então seria muito importante o médico, contratar um médico para ir até 

a casa da pessoa e se algum vereador aqui conseguir eu também vou tentar um carro 

específico para esse tratamento aí para fazer esse atendimento." Usou a tribuna o 

VEREADOR MARCIRIO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Como no primeiro ano que eu cheguei nesta casa eu me coloquei 

aqui à disposição da população baronense se precisasse do meu trabalho que com certeza 

precisaram e me procuraram, hoje da mesma forma me coloco à disposição, tô começando 

esse ano de novo agora a primeira sessão do ano me colocando à disposição porque a 

gente quando a gente tá fazendo campanha a gente faz um compromisso com o povo, se 

coloca à disposição e fala para o eleitor que depois pode contar com a gente e depois de 

eleito tem que se repetir então me deixo, me coloco à disposição dos eleitores e de todos 
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que não são eleitor que são habitantes do nosso município que se precisar chegue no 

vereador Marcírio que ele vai tentar ajudar de uma forma ou de outra. Também quero 

parabenizar aí o Alvício presidente da casa e me colocar à disposição dele sendo pelo que 

for bom para o município e se é certo pode contar comigo sempre Alvício porque com 

certeza tu vai trabalhar certo, isso aí eu não tenho dúvida. Hoje eu fiz uma indicação na 

casa por causa que eu tenho visto muitas situação nosso município do pessoal que sai 

viajar fora do município, fazer exame ou até consulta médica e tem que vir de madrugada 

para cá não tem como vir e quando chega de noite às vezes não tem como o município 

mandar levar em casa então eu coloquei uma indicação para que o município, se for 

possível, construir uma casa de apoio essas pessoas com no mínimo 5 dormitório e 

banheiro para que essas pessoas que chegam aqui às vezes 2 horas da manhã e tem que 

ficar numa área do posto ou até aqui mesmo aqui na câmara na área se protegendo até 

clarear o dia para poder voltar para sua residência, ter uma casa para ficar e que seja 

coordenada pela secretaria da saúde para controlar as pessoas, quantos dormitórios tem, 

quantos pode ficar então esse pedido aqui na casa hoje, essa indicação. Também fiz um 

pedido de providência sobre as estradas da Invernada como falou ali o Vereador Lagarto 

que a dona Natividade falou lá sobre a estrada dela, é bem verdade eu tive que passar 

nessa semana e vi, tá muito ruim as estradas da internada então para que seja tomado 

providência para manutenção da estrada e também limpar as beira de estrada tem árvore 

tomando conta da estrada e já aconteceu acidente muito grave lá na invernada por causa 

dessas arvores que tiram toda a visão dos motoristas só vão se enxergar quando estão 

junto, se vier a 50km/h vão bater então que seja tomada uma providência para que não 

aconteça mais esse tipo de acidente por falta de limpeza das estradas. Também tem um 

pedido de fazer um poço para consumo humano lá para o seu Oscar lá na Invernada dos 

Abreu é morador de perto do Falecido Olídio e também um poço negro porque lá não tem 

poço negro, eu acho até estranho isso aí porque é difícil a casa que não tem né então tem 

que ser tomado providência quanto mais rápido possível porque uma residência sem poço 

negro fica complicado a situação, vocês todos sabem fica tudo a céu aberto então deixei 

esse pedido aí na casa e por enquanto é isso mais tarde eu retorno e falo mais  um pouco 

para vocês." Usou a tribuna o VEREADOR MARCOS, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente quero deixar 

aqui o meu total apoio ao Presidente Alvício nesse ano de 2022 que o senhor vai ser 

presidente, vou lhe secretariar conforme a gente puder ajudar no melhor forma possível 

estou à disposição para que essa casa tenha o melhor andamento e que consigamos fazer 

um trabalho cada vez melhor e em conjunto com todas as bancadas de colegas vereadores, 

tivemos uma reunião antes da sessão foi muito boa, uma reunião bem discutida, bem 

conversada, de bastante consenso e isso é o que a gente precisa aqui na câmara para todo 

mundo caminhar quase que não o mesmo sentido. Queria rapidinho presente comentar 

essa questão que Vereador Fábio comentou realmente tiveram problema com óleo diesel 

e isso foi um comentário que a gente teve hoje com o secretário mas eu acho que em 

seguida vai ser resolvido e como ao mesmo tempo a questão do horário turno único, mês 

de janeiro geralmente em outros mandatos se fazia também eu já digo para vocês que em 

outros anos nessa casa votei contra o horário reduzido, o turno único mas às vezes fica... 

é necessário, parece que, não quero afirmar mas parece que até dia 17 de fevereiro já 

encerra o turno único, a princípio é 17 de fevereiro talvez seja prorrogada a data mas 

vamos torcer que acabe o quanto antes, concordo plenamente com o que os colegas 

falaram a questão de algumas coisas funcionam de tarde outras de manhã que fica bem 

em desacordo mas esperamos que logo volte a funcionar tudo 100%, começo de ano muitas 

pessoas de férias, vários funcionários de férias então as coisas começam devagar até 
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encaixar novamente; tivemos um assunto que foi muito falado nos últimos dias foi o 

cancelamento da Festa da Uva bastante polêmico né por causa de covid outras festas 

saindo na região, Festa da Uva de Caxias vai sair, baile saíram na região então ficou uma 

coisa meio controversa assim não se soube exatamente o que aconteceu inclusive agora às 

7 horas tem uma reunião aqui no Paroquial tô vendo o pessoal chegar já, é da Paróquia 

com as capelas do interior, encarregados pelas capelas do interior e acho que é muito 

importante quem puder participar mesmo não sendo encarregados de capela nenhuma mas 

sendo  interessado pelo bem andamento da Paróquia, escutar o padre, escutar a comissão 

festeira para ver o que aconteceu e o que a gente de que forma podemos ajudar; da mesma 

forma digo que a rifa da Festa da Uva tá em andamento e a gente sabe que tá sendo 

vendida, o sorteio vai ser dia 2 de abril falta alguma coisa para ser comprada as pessoas 

que quiserem ajudar de alguma forma é só procurar na casa paroquial ou a gente mesmo 

tem alguma coisa aqui se quiser, é uma forma da gente tentar ajudar para Paróquia sair 

dessa dificuldade e para encerrar muito bem lembrado pelo Vereador Leandro a questão 

que a entrada lá no posto do Nilton lá tá um pouco complicado aquela placa abriu com o 

vento e eu tomei a liberdade de manhã, passei ali era oito horas, como na época eu e o 

secretário Giovani fizemos toda aquela mão de canteiro, colocamos a placa, pintamos 

cano, contratamos a placa então tomei a liberdade de tirar uma foto e já enviar para o 

rapaz que fez ela é para ver como que a gente pode consertar o quanto antes para deixar 

normal como deveria ser, já me passou um valor, já passei o valor para prefeitura, pro 

secretario encarregado para ver o quanto antes puder já dá um jeito de resolver para 

deixar bonito. Desejo a todos os colegas vereadores um bom ano de 2022 com bastante 

trabalho, hoje mesmo já temos bastante trabalho e que consigamos continuar caminhando 

abraçado para o bem da nossa cidade." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores 

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

VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Quero aqui comentar durante o tempo de recesso estivemos 

procurando em contato com deputado Pedro Westphalen através do deputado estadual 

Marcus Vinicius, tivemos em vários dias em contato com eles, tivemos uma reunião e um 

dia conversando com ele explanamos algumas dificuldades que a gente tem no nosso 

município e ele tem um trabalho muito atuante na área da saúde e se colocou à disposição 

para nos apoiar o nosso município de alguma forma na saúde sendo que ele tá destinando 

uma emenda pra comprar uma ambulância, não sei se o valor vai dar para tudo mas vai 

ser para essa finalidade; agradecer que ele esteve em nosso município, eu conversei com 

ele na segunda-feira o bom era se pudesse vir no nosso município na mesma semana já 

esteve nos visitando na sexta-feira esteve aqui nos visitando agradecer o Danio e o 

Alemão, vice-prefeito que receberam ele e a todos meus colegas do partido que juntos a 

gente correu atrás fizemos essa parceria com ele e recebemos eles aqui nosso município. 

Quero parabenizar aqui o sargento Seixas que passou no concurso, já atuava em nosso 

município  e passou num concurso e podendo escolher entre várias cidades ele escolheu 

permanecer na nossa cidade hoje é o comandante do grupamento aqui no Barão e a gente 

fica muito feliz em ver uma pessoa tendo várias opções talvez uma cidade que pudesse 

aparecer alguma outra...oferecer mais apoio para Brigada ou alguma coisa assim ele 

escolheu Barão, a gente fica muito feliz com isso, saudar ele por essa definição; falando 

de segurança também parabenizo o Consepro a pessoa do Paulo Briddi Presidente, a 

Solange que é a vice que compraram uma câmera de segurança, instalaram aqui na 

esquina da câmara, uma câmera de primeira linha, uma resolução fantástica, esses dias o 

Goulart colocou nas redes sociais, nossa segurança está de parabéns a comunidade está 

de parabéns para abraçar segurança e consegui fazer ações que seriam obrigação do 
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Estado mas nosso município está abraçando. Durante o recesso também aconteceu um 

incidente, um amigo meu, o Neo Franceschi que todo mundo conhece teve um problema 

onde incendiou um mato dele lá no Cerro dos Abreus, na sexta-feira incendiou uma vez e 

no domingo acabou incendiando de novo e eu liguei, a família entrou em contato comigo, 

eu liguei para o Toninho que no mesmo sendo domingo de tarde, horário de descanso dele, 

ele e o Danielzinho foram lá com a retro para auxiliar, graças a gente já tinha conseguido 

combater com trator, mas agradeço o desprendimento do Toninho, ele mesmo foi junto 

acompanhando, um trabalho que muitas vezes não fica... as pessoas não ficam sabendo 

mas eu agradeço o trabalho que eles tiveram. Também teve a questão da festa como colega 

falou é bem polêmico cada um tem sua opinião por cancelar ou não cancelar, eu tenho 

minha opinião que se mantém a mesma do período e como ele disse bem o colega acho 

que a gente tem que todo mundo tem que apoiar nossa paróquia mesmo católico ou não 

católico, de qualquer crença de cada um, pelo simples fato também de todo apoio para o 

nosso município eu digo assim para vocês se não fosse a estrutura do salão paroquial que 

todo mundo conhece onde é que Barão do Triunfo ia fazer festa de Natal, onde é que Barão 

do Triunfo ia fazer uma festa do Município, tudo que acontece no nosso município aqui no 

centro primeira coisa que penso é no Paroquial e para isso tem despesa para manter, tem 

despesa para reforma se fazer, acho que a gente tem que apoiar seja comprando a rifa, 

seja de uma forma ou de outra mas deixo meu apoio a paróquia e a tudo o que ela 

representa em nosso município." Usou a tribuna o VEREADOR RODRIGO, saudou o 

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

"Primeiramente Alvicio te desejar toda sorte do mundo aí em dois mil e vinte e dois como 

presidente sabe que somos grandes amigos. Sempre fomos bons parceiros. De trajetória 

aí de na política. Tenho certeza que tu vai fazer um ótimo trabalho. Sei que as vezes as 

pessoas até pode fazer chacota mas tenho certeza que estou com a tua humildade vai ser 

um grande presidente nessa casa aqui e com certeza também vai deixar tua história 

gravada. E tem a minha parceria. Também agradecer o ano passado a presidente Laureni 

que comandou os trabalhos. Também foi muito bem comandado. Também Alvício dizer 

aqui que muitas coisas é usado de política principalmente com o pessoal da situação não 

sei porque que gosto tanto do pessoal da situação Mas está lembrado de muita gente falar 

que o teu trator era aqueles que tinham no Santa Rita a tua emenda presidente Alvício? 

Pois é eu acho que eles compraram no Santa Rita e botaram no pátio da prefeitura e virou 

um baita mahindra que está ali pronto pra ser entregue seguidamente pra associação. 

Então quero já te deixar os parabéns teu primeiro ano de mandato aí começando o 

segundo e já tem uma baita aquisição pro nosso município. Isso sim tem que ser visto. 

Também pedir desculpa a todos que na sessão extraordinária na última não pude me fazer 

presente. Mas como era tudo projeto corriqueiro que tem todos os anos. Falei com os 

colegas vereadores, todos viriam, então não teria problema. Estava numa viagem. Não me 

fiz presente. E deu tudo certo graças a Deus. Também quero pedir aqui presidente que a 

gente marque uma reunião em Pelotas com o pessoal do Correio pra ver se a gente 

consegue um carteiro pro nosso correio. Estive ali falando com a moça que trabalha ali. 

É muito importante. Mais uma pessoa pra ajudar e pra fazer as entrega aqui dentro do 

centro. Então uma vez nós já tivemos lá em outro no meu primeiro mandato. Eu, vereador 

Diogo, não me lembro qual os outros vereadores que foram na época o vereador Marcos. 

A gente foi numa nominata de vereadores. Acho que o vice-prefeito também estava junto. 

Então acho que está na hora da gente se mexer de novo. Porque esse ano é ano de eleição. 

As coisas como alguns dizem fica mais fácil. Então vamos cutucar pra ver se dá certo. 

Também quero agradecer as pessoas envolvidas pra doação de duas geladeira pra 

paróquia. Uma pessoa doou sozinha uma geladeira usada mas bem boa inclusive eu 
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carreguei, a pessoa não quer que não quer se identificar fez por coração não por 

propaganda político e deixar meus agradecimentos especial se ela estiver assistindo ela 

sabe quem é e a todas as outras pessoas que também doaram uma geladeira nova. Aí com 

a ajuda do Joelson e da Renilda. Que fizeram os pedidos. Até gente de fora do município. 

Isso é muito importante. Como já dito aqui final do ano passado na última sessão fiz um 

pedido aqui em tribuna pro prefeito que olhasse com bons olho pra pagar um aluguel onde 

é a secretaria de obras hoje. Porque é uma ajuda na época o padre deu dado era outra 

situação era ano de pandemia tudo estava difícil Não que melhorou muito, mas a prefeitura 

acho que tem condições de dar uma ajudinha nesse momento que a paróquia vive esse 

momento ruim financeiramente. Também foi feito uma politicagem decerto todos devem 

lembrar e até por alguns colegas aqui dessa casa sobre o pessoal da EMATER que queriam 

que o funcionário da EMATER fosse embora, que isso era política, do vereador angulista, 

política do prefeito, política do não sei lá quem. Já é engraçado que teve gente batendo lá 

em casa pelo amor de Deus cara não é eu que tiro ninguém nem eu que boto ninguém é 

administração eu sou apenas vereador agora se pessoa fez alguma coisa errada e está com 

medo de sair e não sei aí fizeram toda a politicagem. O que que aconteceu? Dois, três 

meses depois ele saiu por conta própria que ele já estava programado pra sair. E agora a 

Emater está só com funcionário. Não sei como é que o prefeito está tomando com essa 

providência mas acho que nós também deveria cutucar nisso aí porque o contrato com a 

Emater até onde eu sei são duas cotas então acho que temos que cutucar se não tem dois 

aí então que corte uma cota mas tem que se mexer não vamos pagar coisa que não está 

sendo feita e só pra deixar registrado, foi só feito politicagem na época sobre a EMATER." 

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

e as pessoas que se faziam presentes. "Agradeço o presidente aí por oportunidade de novo 

aí, deu um problema na transmissão aí. Pessoal no Facebook ali falou que não estava 

saindo o meu áudio. Então eu vou fazer um resumo da minha fala anterior aí então onde 

eu comecei ali pedindo pro prefeito analisar assim que possível o término do turno único, 

eu gosto de expor a minha opinião e eu acho que isso aí não é vantajoso pro município 

então as pessoas vem na cidade aí na parte da tarde enquanto as secretarias fechadas, a 

prefeitura fechada. Então peço carinhosamente para o prefeito assim que puder fazer o 

término desse turno único. Ah agradeci também a Tati Jurie dos Santos que me recebeu 

hoje no Telecentro ali, me apresentou um projeto de autoria dela também, achei muito 

importante o projeto, no caso eu pedi apoio aos colegas vereadores também pra, botei esse 

projeto de indicação hoje na câmara também, Projeto Cidadania e Cultura Inclusão Social 

e Digital através do telecentro comunitário e da biblioteca pública municipal. Eu estive 

visitando lá hoje e vi que a nossa biblioteca pública lá é bem complicado o lugar lá, bem 

apertado, um lugar escuro lá até difícil de achar algum material lá. E tive visitando ela, 

ela me passou também um registro das atividades dela a qual eu fiquei impressionado em 

questão de num prazo de vinte e dois de novembro a vinte e um de dezembro, teve cento e 

treze registro de atividade no Telecentro, atendimentos presenciais ao Telecentro e 

Biblioteca vinte e sete, atendimento remoto via WhatsApp sessenta e quatro e demandas 

dos conselhos municipais vinte e dois. De impressões foram cento e noventa e duas nesse 

período. A qual esse projeto eu estou botando na casa junto também hoje com indicação 

que seja transferido o Telecentro mais pro próximo centro da cidade até indiquei no prédio 

da prefeitura ali na secretaria que está sendo reconstruído ali então acho que é de grande 

vantagem pro município que ele fique e a comunidade que fique mais perto do 

centro.  Questão também eu falei de uma notícia que eu fiquei sabendo hoje que 

aparentemente ia faltar o óleo diesel na prefeitura que qual fiquei sabendo que atrasou a 

licitação depois houve licitação impugnaram então estava ocorrendo de repente a 
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possibilidade de faltar óleo diesel então peço prefeito que dê uma analisada, que setor que 

houve essa falha mas eu consegui falar com o Alemão ele disse que já conseguiram 

comprar óleo então não vai ocorrer a sua falta mas peço que dê atenção nisso aí em qual 

setor que tá havendo essa falha para não voltar a ocorrer novamente e uma indicação que 

eu quero fazer aqui na próxima sessão aqui, não consegui fazer hoje já estava lotado não 

é indicando ninguém não é perseguindo ninguém nem nada mas eu acho que em questão 

de direitos iguais eu quero ver se consigo botar indicação nessa casa para cargos de 

comissão e secretários também baterem ponto na prefeitura como qualquer outro 

funcionário também." O PRESIDENTE ALVICIO usou a palavra. "hoje É a nossa 

primeira sessão espero que nós Vereador nós se respeite aqui que nós precisamos um dos 

outros quero trabalhar  em união com vocês todos eu gostaria de fazer um pedido para 

vocês os colegas Vereador não repetir pedido nessa casa pelo menos por 6 meses esperar 

o menos seis mês, um vereador vem aqui fazer um pedido para fazer uma ponte, uma 

estrada, um banheiro o outro não chegar aqui daqui um mês fazer o mesmo pedido esse 

eu acho que se a gente trabalhar nessa linha a gente não tá respeitando o colega que tá 

do lado é um pedido que eu tô fazendo a todos os vereadores que o meus colegas e também 

gostaria que os colegas cumprisse não passasse o tempo e também outra coisa, como 

presidente desta casa não quero que o se pronuncie mais do que a segunda vez o que botar 

um projeto, uma indicação, projeto aí tem a chance de pronunciar só segunda vez fala e 

depois os outros falam ele tem a chance de encerrar se sair dessa régua eu vou mandar 

cortar o áudio, quero deixar bem claro não tô aqui para puxar para o lado ninguém não 

estou aqui para defender política estou aqui para defender o povo baronense e o meu 

trabalho aqui com muita dignidade e muito  respeito e com muita humildade mas muita 

sinceridade, quero os colegas me entende minha situação e vamos trabalhar nessa linha 

para que nós sigamos unidos." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram 

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

Nº 001/2022 que o Executivo analise a possibilidade de cumprir a Lei 11.738/2008 que 

aplica reajuste de 33,23% ao piso do magistério. JUSTIFICATIVA: Sabemos da 

importância do trabalho dos professores em nossa sociedade e que se intensificou ainda 

mais na pandemia, onde o tempo de trabalho duplicou, pois a demanda de aulas diversas e 

diferenciadas era muito grande. Os professores merecem esse reconhecimento e 

valorização pelo excelente trabalho que desenvolvem em nosso município. Sabemos 

também que se inverteram muito os valores educacionais de alguns anos pra cá, onde a 

cada ano que passa está mais difícil ver pessoas estudando para se tornar educadores. Os 

professores tem muitos desafios a superar e precisam dessa valorização para poder dar 

continuidade ao excelente trabalho que nossos educadores de Barão do Triunfo vêm 

fazendo. O piso do magistério não é uma benesse. É um direito. Então peço que seja 

analisado de forma justa essa indicação de reajuste salarial do magistério. INDICAÇÃO 

Nº 002/2022 que o Executivo que seja alterado o auxílio maternidade para seis meses de 

licença.  INDICAÇÃO Nº 003/2022 que seja indicado um funcionário especifico para 

cuidar do FAPS.INDICAÇÃO Nº 004/2022 que seja adquirido pela Prefeitura mais duas 

câmeras de vigilância iguais a que o Consepro adquiriu para que sejam colocadas nas 

entradas na cidade para auxiliar a Brigada Militar. INDICAÇÃO Nº 005/2022 que seja 

contratado um médico para realizar visita e atendimento domiciliar para pessoas acamadas, 

bem como que seja adquirido um veículo para realizar o deslocamento desse profissional. 

INDICAÇÃO Nº 006/2022 que seja, conforme a Legislação vigente observada a 

possibilidade de pagamento de difícil acesso as serventes municipais, visto que necessitam 

de deslocamento para chegar até seu local de trabalho. INDICAÇÃO Nº 007/2022 que 

seja implantado o Projeto cidadania e cultura, inclusão social e digital através do telecentro 
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comunitário e da biblioteca pública municipal, bem como que o telecentro seja colocado 

no prédio a cima da secretaria de agricultura após a conclusão da reforma do mesmo. 

INDICAÇÃO Nº 008/2022 que seja construído uma casa de apoio para acolher as pessoas 

que vão em consultas ou fazer exames fora do município, que saem de madrugada ou que 

chegam a noite de volta no município e não tem condições de retornarem até suas casas, 

onde a construção de cinco dormitórios com banheiros já ajudaria para abrigar essas 

pessoas, sendo de responsabilidade da secretaria de saúde supervisionar e reservar as 

vagas.  INDICAÇÃO Nº 009/2022 que seja realizado processo seletivo para contratação 

de farmacêutico 20 horas ou concurso de farmacêutico 40 horas para manter a farmácia 

municipal aberta o dia todo. INDICAÇÃO Nº 010/2022 que seja revisto a situação de 

aluguel do pátio e do prédio da secretaria de obras, que seja realizado pagamento do aluguel 

ao invés de troca de serviços de limpeza, pois devido o cancelamento da festa da uva a 

paróquia está necessitando de ajuda e colaboração, desse modo seria uma maneira de 

colaborar e ajudar financeiramente essa entidade tão importante do nosso município. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 001/2022 que seja providenciado com urgência o 

patrolamento da estrada (travessa) que passa em frente à casa do Senhor Racife. PEDIDO 

DE PROVIDÊNCIA Nº 002/2022 que seja providenciado com urgência o patrolamento 

da estrada que liga o Passo Grande à Estrada do Herval, entrando em frente à escola Otelo 

Rosa e saindo em frente à casa do Senhor Zilmar. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

003/2022 que seja providenciado patrolamento das estradas principais do Cerro dos Abreu, 

entrando na estrada da rádio e saindo no picadão do Mozo, realizando um desvio da estrada 

em frente à casa do Senhor Jorge, pois a estrada passa dentro do terreiro do mesmo. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 004/2022 que seja providenciado manutenção, 

patrolamento e cascalhamento da estrada do Morrinhos. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 

Nº 005/2022 que seja providenciado manutenção das estradas da Invernada dos Abreu com 

roçadas e poda de árvores, pois devido à grande quantidade de mato está acontecendo 

muitos acidentes graves na região. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 006/2022 que seja 

providenciado a ida da retroescavadeira para fazer um poço de água para consumo e um 

poço negro para o Senhor Oscar na Invernada dos Abreu. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

Nº 001/2022 que encaminhe relatório de gastos com pessoal, a fim de cumprir a LEI 

COMPLEMENTAR Nº 96, DE 31 DE MAIO DE 1999, que define gastos de até 54% com 

pagamento do funcionalismo”. Justificativa: Sabemos da importância do cumprimento da 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece um conjunto de normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, mediante ações para prevenir 

riscos e corrigir desvios que possam afetar o equilíbrio das contas públicas. No que diz 

respeito ao limite de gastos com pessoal nos municípios, o percentual é de 60%, quando 

54% é o relativo a gastos com pessoal do executivo municipal, e 6% é de gastos com 

pessoal do Legislativo. Quando a despesa com pessoal variar entre 51,3% e 54% da RCL, 

a Lei não prevê punição para o gestor, mas o impede de realizar novas despesas na área de 

pessoal, tais como: concessão de vantagens; aumento; reajuste ou adequação de 

remuneração; criação de cargo, emprego ou função, alteração da estrutura de carreira que 

implique aumento de despesa, provimento de cargo público, admissão ou contratação de 

pessoal, e pagamento de horas extras. Tendo em vista os trechos da lei citados, e sabendo 

que a Lei 11.738/2008 do Piso do Magistério aplica 33,23%, solicito o detalhamento dos 

gastos com pessoal com o intuito de analisar a possibilidade de pagamento para os 

professores, que inclusive foram lesados financeiramente com corte dos avanços, como já 

é sabido por todos. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 002/2022 que informe por que não 

foi realizado licitação de fisioterapia para o ano de 2022, pois está havendo reclamações 

de mal atendimento e que a mesma não está realizando os atendimentos domiciliares. 
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PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 003/2022 que informe se todos os funcionários estão 

cadastrados no sistema do ponto, se todos os funcionários batem o ponto, e se algum não 

bate informe o motivo. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 004/2022 que informe como 

está o andamento de regularização e cercamento do cemitério, informe também se já foi 

posto no diário oficial e realizado a documentação para regulamentar o terreno do mesmo. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/22 – Prorroga a Vigência da Resolução n° 09/2020 

que estabelece novos procedimentos preventivos ao contágio pelo Novo Coronavírus 

(COVID 19), no âmbito da Câmara Municipal de Barão do Triunfo/RS e dá outras 

providências. DIÁRIA DO VEREADOR MATEUS Ida ao Gabinete do Deputado Pedro 

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

o VEREADOR FABIO, Líder do MDB, saudou novamente quem não estava presente 

em sua primeira saudação. "Quero agradecer aos colegas vereadores do partido aí que me 

deixaram líder do partido aí esse ano, então quero agradecer a eles. Queria parabenizar 

o nosso município também e a empreiteira pela obra que está sendo realizada ali no prédio 

da Agricultura, um empreendimento muito bonito que tá sendo no nosso município e eu 

acho que será de muito vantajoso ali vamos poupar valor de vários aluguéis de repente 

naquele prédio a gente não sabe quantas secretarias vai poder ser instalado ali mas além 

da reforma vai ser um grande lucro para o município. Quero informar também os nossos 

agricultores que o prazo para apresentar o talões de Produtores Rurais até o dia 15 de 

Março para não haver multa também. Queria comentar a qual o Vereador Leandro teve 

um pedido a recém que falou que as pessoas estão reclamando do entendimento da 

fisioterapia eu acho que a população tem que se conscientizar em protocolar qualquer 

coisa que tiver de errado qualquer atendimento se for na Prefeitura se for na questão 

saúde, educação e as pessoas tem que ir na prefeitura e fazer um protocolo, só assim o 

prefeito e a administração vai saber do que está acontecendo então as pessoas tem que se 

conscientizar em qualquer coisa que acontecer procurar a prefeitura e fazer um 

protocolo." Usou a palavra o VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder do PDT, saudou o 

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

agradecer a presença de todos vocês aí, a todos que assistiram pelas redes sociais e 

Facebook quero deixar boa noite aí eles, aos colegas vereadores aí, a parceria que teve, 

o Maninho, o Marcírio, o Mateus e os outros colegas vereadores aí meu muito obrigado e 

bom retorno a suas casas." Usou a palavra a VEREADORA LAURENI, Líder do PTB, 

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

presentes. "Gostaria de deixar aqui meus parabéns ao comandante Seixas da nossa 

Brigada, um menino novo que já fez, se formou, fez curso de sargento, passou e deram a 

oportunidade dele escolher o município, o lugar para se instalar e ele voltou para o nosso 

município já estava aqui, então digo que para nós pessoa simples, pessoa humilde, pessoa 

trabalhadora que conhece já um pouco do nosso povo do nosso município então que que 

dá um comando aqui né para os outros e para nossa Brigada; também ao Consepro né que 

eu sei que lutou muito na pessoa da Solange que é uma atuante com prestação de contas 

com sobra de dinheiro empregando o dinheiro nas câmeras sei que foi uma grande luta 

Solange tu e o Paulo Briddi e espero assim que continue esse trabalho porque estão 

monitorando todo município ainda mais agora com a safra de fumo eles estão fazendo a 

Patrulha Rural não tem dia não tem hora quando vê se estão fazendo as visitas para o 

interior do município então nada mais justo e nós né dependemos disso; também com essa 

pandemia aumentando né gente falei com a Sônia vacinadora, a nossa Sônia do posto 

como se diz assim e aí ela me falou que encarecidamente quem fez a segunda dose e não 

veio para fazer o reforço vai vencer, vai vencer essa dose de vacina e vai ser inutilizado 

então por favor nosso pessoal né que fez a segunda dose venha fazer um reforço as pessoas 
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que não estão conseguindo vencer essa doença quem não se vacinou isso tá em todas as 

notícias tá vacinando crianças de cinco anos a 11 e pior a Sônia está sozinha de 

vacinadora a nossa outra vacinadora foi chamada em um concurso terminava um contrato 

e foi, nada mais justo, está a Sônia sozinha acarretada tomara que a Sônia aguente até 

que entre outra vacinadora não é fácil gente vocês sabem o que que é o posto de saúde né 

sempre presente lá mas espero que em breve tenhamos outra para ajudá-la porque a 

digitação é tudo ela fazendo, ela e a Nádia, a Nádia não é vacinadora, é a nossa enfermeira 

mas que o município veja isso e que dê um suporte, tá dando, a Letícia fiscal sanitária tá 

dando um suporte então venha até o posto de saúde." Usou a palavra o VEREADOR 

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

que se faziam presentes. "Queria deixar aqui novamente o comprimento ao pessoal do 

Facebook que tá assistindo aí, pessoal presente, hoje graças a Deus tem bastante gente 

aqui, é muito importante a pessoa vim assistir a sessão porque não adianta, que não 

comentei antes, não adianta só criticar não vim acompanhar a sessão da Câmara. Também 

queria deixar que os parabéns para o Presidente Alvício que não deu tempo, me esqueci 

de falar na Tribuna ali quero dar os parabéns para ele aí, conte comigo que se Deus quiser 

esse ano de 2022 vai ter bastante sucesso para nós esse ano vai ter várias emendas de 

Deputados que vão querer ajudar nossa cidade e nós temos que aproveitar para ver o que 

é bom para o município um colega bota uma coisa outro bota outro e vamos ver o que é 

melhor para o nosso município e também queria deixar aqui, falar sobre as estradas estava 

muito bom estava correndo estava gavando parece que foi só gavar parece que deram uma 

freada então falo para o prefeito, para o secretário para continuar o trabalho que estava 

fazendo tem que continuar não podemos parar no tempo tem que continuar e sobre os 

protocolos também que o colega falou ali já fui na prefeitura fiz vários protocolo, sou 

contra o cara fazer o protocolo e não dá resposta para população, uma pessoa me 

comentou essa semana sobre uma lixeira quem devemos fazer o protocolo que ela leva 

longe eu ia até a estrada e nem lá naquela rua dela teve então a gente fica chateado que a 

gente faz protocolos e eles não tomam uma atitude até o secretário falou para ela que tinha 

que fazer o protocolo, disse não, já fui com Vereador Maninho lá na prefeitura e a gente 

fez o protocolo e não adiantou nada então a gente tem que levar o pessoal até a prefeitura 

mas a prefeitura tem que tomar uma atitude; queria dizer que 2022 vou continuar aqui no 

trabalho como trabalhei em 2021 como começaram de piadinha o ano que era fiscal do 

povo e graças a Deus o pessoal ficou gavando e até hoje ainda eles comentam comigo que 

sou fiscal do povo e tem que ser mesmo porque a gente tá recebendo é da população que 

paga o nosso salário então a gente tem que continuar batalhando e honrar nosso salário 

e também quero continuar com o lema que eu trabalhei o ano passado, o  certo é certo." 

Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou novamente quem não 

estava presente em sua primeira saudação.  "Eu quero parabenizar Secretaria da Saúde da 

Brigada Militar pelo rápido atendimento que foi dado ao caso do acidente que aconteceu 

lá na Invernada dos Abreus mais uma vez tem que parabenizar porque merece já 

parabenizei em outra situação quando o meu sobrinho se acidentou foi rápido chegou a 

ambulância lá e da mesma forma dessa vez fizeram um atendimento muito bom então só 

tem a parabenizar eles, não agradeço porque é o trabalho deles estão ganhando fazer, 

para trabalhar, então a gente não agradece mais parabeniza então  estão de parabéns. 

Também quero dar uma boa noite para o pessoal que estão nos acompanhando aqui, quem 

assisti via Facebook uma boa noite a todos e um bom retorno para suas casas." Usou a 

palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou novamente quem não estava 

presente em sua primeira saudação. "Gostaria de comentar, primeiramente agradecendo a 

equipe da Silvana Covatti que umas semanas atrás entraram em contato comigo me 
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passando a situação do programa avançar na agricultura onde o município teria que 

rapidamente encaminhar um ofício para o gabinete da secretária onde está para ser 

contemplado com 10 açudes e 01 poço, então logo recebi passei os dados para o Adilson 

até passei o número do assessor, o Marcelinho ali de Camaquã, passei para encaminhar 

essa documentação e segundo que me passaram foi tudo encaminhado, tomara que seja 

contemplado. durante o recesso também uma pessoa me questionou sobre uma situação 

ali da estrada do Pouca Sombra que todos conhecem que não seria aberta a estrada 

porque a fiscal ambiental estaria proibindo porque tem uma árvore não sei que não 

recordo o nome, fui tirar saber e não é verdade, vai ser mantida a arvore mas vai ser 

aberta pelo lado e não foi nem questão de fiscal proibir então acho que é interessante a 

gente muitas vezes ter esse diálogo e questionar e perguntar tomara que seja feita logo 

essa obra pois é bem perigoso e bem movimentada aquela estrada ali. também hoje temos 

as pessoas nos assistindo e alguns momentos estava mexendo no meu telefone alguém pode 

achar que a gente tá falando, não tá prestando atenção na sessão mas tenho minha forma 

de trabalhar e sempre procuro dar melhor atendimento possível as questões e estava em 

contato com o Elias da Emater sobre a questão que foi falado aqui do técnico da Emater 

que o município estaria pagando duas cotas e ele me passou que está sendo cobrada 

somente uma cota, o município não tá pagando a mais mas com certeza a gente tem que 

correr atrás para que tenha sim mais cotas, mais extensionistas, mais profissionais aqui 

eu sou defensor do trabalho da Emater porque é uma forma das mais importantes de 

defender a agricultura em nosso município, com as palavras que foram utilizadas não 

concordo a questão da politicagem já teria encaminhado a promoção do Elias, a promoção 

do Elias foi conversado na primeira vez que eu estava presente na Expointer bem depois 

daquele ocorrido que queriam tirar o Elias daqui do nosso município, isso é verdade, tem 

documento, um oficio assinado pelo prefeito solicitando que fosse reduzido uma cota e 

indicando que essa cota a ser reduzida fosse do Elias então contra fatos não há 

argumentos. Quero aqui agradecer o Elias que sei que ele muito lutou para que esse cara 

tivesse aí, esse Eduardo tivesse aí, se hoje nós temos um extensionista, temos escritório 

aberto é porque teve um cara que correu bastante que lutou bastante para manter nossa 

Emater." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE ALVICIO, saudou novamente 

quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Não posso deixar de agradecer a minha 

família que hoje está aqui visitando a casa aí, a minha filha Andreia a mais caçula, a 

Raquel que é mais velha, meu filho Felipe e o amigo Garigan que chegou depois que já 

tinha começado o trabalho e quero complementar o ouvintes que estão nos assistindo pelo 

Facebook, hoje com a sessão bastante demorada porque tinha 21 pedidos, entre pedido e 

indicação e muita coisa é demorado mas se errei em alguma coisa peço desculpa porque 

meu primeiro dia conduzindo essa casa como presidente da Câmara mas a respeito, 

Vereador Angulista, do trator que eu recebia chacota que era um tratorzinho comprado 

no mercado Santa Rita isso aí eu não dou muita bola porque eu sou um vereador que não 

sou vereador de mídia, não sou vereador de estar em Facebook postando isso postando 

aquilo sou um vereador de atitude, corro atrás dos meus objetivos, corro atrás daquilo que 

eu acho que é melhor para a população e essa vai ser a minha luta aqui durante meus 4 

anos correndo atrás de recurso de melhoria para o nosso município, eu acho que isso é a 

importância de nós Vereador aqui nessa casa, não ir atrás de lorota, não andar com 

fofoca, uns falando mal dos outros, mas sim buscando o que há de melhor para o nosso 

município e o que há de melhor para o nosso município, buscar emenda com os deputados, 

buscar recursos, eu tenho a agradecer aqui o Ismael que foi o homem que me informou a 

respeito do deputado Marcio Biolchi quando eles me procuraram, infelizmente não tá mais 

com nós um grande parceiro meu que perdi ali de Charqueadas, que era o assessor do 
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deputado Marcio Biolchi aonde entrou em contato comigo fiz uma parceria com eles, não 

me arrependo da parceria que eu fiz com eles, está aí o resultado, temos com um trator no 

pátio, pago pela Emenda que eu consegui com um deputado que nunca tinha vindo no 

Barão, trouxe ele na associação e está aí o resultado, já tô com outra emenda oficializada 

com o deputado Marcio Biolchi então eu só tenho a agradecer essa equipe que me 

auxiliaram e me fizeram conhecer esse homem, Márcio Bioch, é um cara simples mas é um 

cara honesto, o que ele me prometeu ele cumpriu então eu só tenho a agradecer, em nome 

da nossa bancada do MDB está aí o trator pago e no pátio da prefeitura para todo mundo 

olhar que não é um tratorzinho de plástico, é um trator verdadeiramente um trator 

mahindra 95cv tracionado, turbinado, zero bala e o povo do Cerro dos Abreu eu digo 

assim, eu indiquei para lá esse trator, está aí o nosso presidente da associação lá, grande 

parceiro o Rodrigo e pode contar comigo não só  Cerro dos Abreus mas todo povo 

baronense pode contar com o vereador Alvício e eu tô aqui para lutar por tudo que for de 

melhor para o nosso município, pode ter certeza disso, o vereador Alvício não tem 

condições de ser presidente da Câmara porque não sabe nem falar direito, eu não sei falar 

direito mesmo mas sabedoria e atitude e coragem de enfrentar as situações isso não me 

falta e nunca vai faltar, vou pelear pelo povo e vou lutar pelo baronense durante meu 

mandato aqui e depois Deus proverá o que vai acontecer pra frente e eu agradeço a todos 

que se faz presentes que estão nos assistindo." Nada mais havendo a tratar determinou 

encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia 

quatorze de fevereiro de 2022. 

 

 

Sala de Sessões, 07 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

ALVÍCIO SOUZA DA SILVA             MARCOS CESAR GARCIA 

Presidente                                                1°Secretário 


