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Aos quatorze 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 segunda 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. A ATA 01/22, 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. nº 003/21 encaminhando proposições aprovadas em sessão 

ordinária do dia 07 de fevereiro de 2022. EXPEDIDAS A TERCEIROS: Não houve. A seguir passou-

se à leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à Mesa. No período do GRANDE 

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

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

se faziam presentes. "Queria rapidinho Presidente pra não ocupar muito tempo da Tribuna mas dizer 

que uma reivindicação que eu tinha nessa casa há muito tempo e não é porque os vereadores estavam 

se arriando que consertaram uma lâmpada na frente da minha casa que já faz hora que estava ruim, é 

que realmente essa semana que passou eu vi o Anderson que é o Carreirinha que a gente conhece que 

é da iluminação pública, trabalhando no interior ele fez um belo trabalho na cidade vinha fazendo 

seguido olhava na noite as ruas da cidade e no interior estava um pouco atrasado que a gente tinha 

uma cobrança forte, que eu tinha e todos tinham e essa semana que passou eu conversei com ele e ele 

fez um trabalho bom no interior, foi para o interior do Município, Serra do Herval, diz ele que ia para 

os lados de Gramal também onde precisava bastante, Linha nova tinha 4 ou 5 lâmpadas estourada 

também ele passou e arrumou então eu deixar aqui já que eu reclamo e peço, eu queria deixar aqui 

meu agradecimento e os parabéns pelo trabalho que está sendo feito. também não podia deixar de 

agradecer a presença do prefeito daqui as 5 horas hoje que veio fazer uma explicação sobre uns 

projetos que a gente tem na casa que isso que a gente sempre pediu que é o vínculo entre o legislativo 

e o Executivo, é a conversa, o diálogo é não adianta empurrar projeto a toque de caixa só que a gente 

tem a maioria aqui que a gente pode aprovar se quer mas não é assim que funciona, a gente vota o 

certo, não se vota porque é do nosso lado a gente vota o que é certo e o que é bom para  o município 

não que vai favorecer o melhor o grupo, a câmara de vereadores independente de oposição ou situação 

vai sempre votar para favorecer o maior grupo que é a população do Barão então quero deixar aqui 

meus para o prefeito por ter vindo aqui e nós ter conseguido ter deixado isso bem alinhado para a gente 

poder nas próximas sessões agora poder saber exatamente como vai se votar ficando mais de acordo 

possível com o Executivo." Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Gostaria aqui primeiramente de falar sobre 

indicações que eu tenho nessa casa hoje, uma é pedindo que a prefeitura organize um setor de captação 

de recursos dentro do quadro, do seu quadro, de preferência selecionasse alguns funcionários de 

carreira alguns concursado para correr atrás de recurso, correr atrás de projeto do governo essas 

coisas a gente sabe que muitas vezes colocam empresas especializadas na área com profissionais 

autônomos nesse sentido mas é muito importante nós termos uma pessoa que seja capacitado para 

buscar esses recursos a gente ver o que o governo do estado fez bastante investimento agora por último 

no programa avançar e pelo que eu saiba, pode me corrigir se eu tiver enganado, a gente foi 

contemplado só no avançar na agricultura, avançar em esporte, infraestrutura, pavimento, isso a gente 
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não foi contemplado a gente vê que Mariana uma cidade vizinha foi contemplado em três quatro 

projetos e acho que a prefeitura tem que trabalhar nessa área, a gente é um município  carente, 

município pequeno pobre que não tem condições de sozinho tá fazendo os investimentos que são 

necessários para trazer qualidade de vida para a população, então acho que seria interessante  o 

executivo selecionar um funcionário de carreira por causa que daí daqui a 3, 4 anos tem mudança de 

administração não se sabe quem que vai ser o prefeito que não vai ser e tem que ter continuidade, 

também para tocar os projetos que estão ocorrendo por exemplo a gente sabe esse negócio do 

calçamento da rua aqui de cima quantas vezes foi comentada nessa casa, foi cobrado várias vezes 

questionaram e a parte que eu digo mais importante até está feita que é a rua mas tem a questão dos 

passeios e as vezes a gente quer tirar se informar mas aí a gente não quer ocupar o prefeito também 

não tem como dar conta de tudo para dar atendimento para todas as situações. Também a questão da 

indicação quanto à questão de transporte de calcário a gente tem falado há muitos anos, acho que todos 

os anos vem essa indicação nessa casa sobre o transporte de calcário, a gente sabe da importância que 

tem tratar a terra para produzir, eu vejo que nosso município tem investido bastante na questão da soja 

e tá aí o vereador Lagarto que produz soja que pode confirmar que conversando com alguns produtores 

já mais antigos, mais estruturados falam que metade da produção da soja é o calcário, é tratar a terra 

e para isso a gente sabe que o produto em si não é tão caro problema maior é o frete e se a gente tem 

caçambas na prefeitura, a gente sabe que tem uma carência mas tem uma ali que tá estragada, se o 

executivo tem condições que arrume aquilo ali e dedique para esse setor porque vai ser botado o 

produto lá na propriedade da pessoa, num lugar particular mas aquele produtor vai colher mais, vai 

produzir mais dinheiro e vai gastar no comércio, graças a Deus esse tende a ter um comercio bom para 

o fumo que é nossa principal economia, a que tudo indica vai ser um ano que vai ter um valor 

considerável girando no comercio, mas a gente fica sempre dependendo do fumo, é 

complicado, algumas pessoas fazem alguns debates, algumas colocações, eu acredito que Barão do 

Triunfo tem futuro e o futuro do nosso município está na agricultura não adianta nós tentar inventar, 

sonhar, vamos virar um município calçadistas se nossa vocação é para agricultura e acho que a gente 

tem que começar a cada vez mais a trabalhar firme na questão da agricultura e com isso uma 

agricultura forte vai ter um comércio forte vai gerar emprego e tudo mais. Gostaria de agradecer ao 

prefeito que esteve nos visitando conversando com a gente, a gente já coloca umas questões para ele 

até eu ia colocar uma indicação hoje sobre a questão das horas extras para os motoristas de horário 

administrativo mas já passei para ele, vamos ver se vai dar algum andamento quando vê mais para 

frente a gente coloca alguma indicação nesse sentido que se criou... quando veio a lei do Banco de 

Horas a gente fez uma vez uma emenda para melhorar a lei e numa palavra que alguma pessoa lá da 

prefeitura não quer entender de uma certa forma, direito é assim as vezes uma palavra se entende do 

jeito que quiser, tem vários entendimentos, mas vamos trabalhar para resolver isso, como Vereador 

que me sucedeu antes aqui falou, é muito importante a questão do diálogo e acho que cada vez mais a 

gente tem que incentivar isso e fortalecer isso, como  o Prefeito fez foi muito importante e também a 

população, a população tem direito a chegar na gente cobrar uma informação e assim como nós 

vereadores temos direito de chegar num secretário e comprar uma informação, esses dias uma pessoa 

só para exemplificar, uma pessoa me procurou indignada na questão do posto de saúde que a 

enfermeira disse que não ia ter atendimento hoje de tarde, era 10 e pouca, ela disse que não ia ter 

atendimento de manhã e talvez até de tarde, a pessoa já estava bem... brava com essa situação aí eu fui 

tirar saber e na verdade o que aconteceu foi uma remoção que o médico teve que ir junto, uma pessoa, 

um paciente com derrame um caso bem grave que foi urgente a necessidade de uma remoção com o 

médico, dei o retorno para pessoa, a pessoa pelo menos se sentiu atendida pelo poder público, eu acho 

que é isso que nós temos procurar cada vez mais, o posto de saúde  e eu sou funcionário da saúde sei 

que não... como tudo no mundo tem suas imperfeições não é um atendimento perfeito mas nossa equipe 

tanto do posto da frente, o posto dos fundos, o posto do ESF, pessoal do administrativo, pessoal corre 

bastante, temos algumas coisas a melhorar, temos mas o pessoal corre, meus colegas estão de parabéns 
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pelo trabalho,  claro às vezes tem alguma situação que é mal interpretado mas aí eu digo para a 

população procure os vereadores, procure eu, procure qualquer um dos outros oito vereadores e nós 

temos o direito de cobrar, de buscar informação através do secretário, através do prefeito, através do 

Vice, se não conseguir dessa forma de um diálogo, temos direito de fazer um pedido de informação mas 

a gente tem que correr atrás e ter a informação certa para as pessoas mas no mais é isso." Em 

COMUNICAÇÕES, 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. "Gostaria de agradecer a Deus pela chuva que veio né, não muito aqui 

mas na vizinhança nos municípios a gente soube que houve até granizo então isso a gente fica com o 

coração na mão né gente, menos chuva desde que não venha temporal para nós. Queria agradecer o 

prefeito como já foi falado pelos meus colegas, estar nesta casa sempre a gente diálogo eu e o prefeito 

sempre a gente conversa muito e eu acho que às vezes as conversas saem destorcidas que o prefeito e 

vice-prefeito aquilo, acho que não, acho que é falta de se encontrar e conversar abertamente porque o 

prefeito é prefeito de todos e nós somos vereadores de todos, sem partido, sem distinção de pessoas, de 

cor, de religião, de nada, então eu sou muito feliz nessa casa dizendo isso porque a gente trabalha 

unido, o que for bom para o povo aqui nesta casa todos os vereadores sempre estão de acordo e eu não 

vi até hoje nada de discórdia então a gente tem um trabalho muito honesto e muito limpo aqui. Gostaria 

de dizer que a gente ainda se preocupa muito com o covid né tem pessoas ainda que não fizeram a 

terceira dose, muitos comentários saem que a terceira dose ela dá reações, inclusive eu fui uma pessoa 

que eu fiz as três doses e não sei se é porque sou forte porque não tive reação nenhuma e todas as 

pessoas são diferentes uns pode ter um pouquinho de reação outros podem não ter mas a importância, 

hoje eu vi uma reportagem que em uma casa onde tiver uma pessoa vacinada 20% das pessoas que 

moram nela estão isentos de covid, 20% já imuniza então vamos pessoal, vamos se vacinar, vamos 

trazer os filhos agora começa as aulas né a gente se preocupa e muito nosso posto tem um achego tem 

as pessoas ali, tem as vacinadoras, por enquanto a Sônia mas tá chegando mais pessoas para vacinar, 

tínhamos outras mas umas foram transferidas, outras estão de licença saúde a gente sabe que isso tudo 

pode acontecer mas as vacinas estão lá, estão lá, nem que a pessoa tenha que esperar um pouquinho 

são bem atendidas com muito carinho então estamos imunizando, estamos nós se imunizando e 

imunizando nossos próximos, a nossa família, nossos filhos, nossos vizinhos, nossos parentes então 

vamos à luta para que isso nós conseguimos debater essa covid que nós conseguimos ficar livre dessa 

doença tão maldita. coloquei uma indicação hoje nesta casa pela contratação de uma psicóloga pela 

educação a gente sabe está iniciando as aulas, previsão dia 21 de fevereiro e sabemos né do própria 

trauma que o covid trouxe né para as crianças, para os pais, pelo cuidado que a escola vai ter que ter 

e os professores e a gente sabe que o nosso professor, nosso professor ele é um anjo que tem ali porque 

ele serve de pai e de mãe, de psicólogo muitas vezes ele vê tudo o quê que tá se passando com uma 

criança, ele descobre, o nosso professor, nossa professora ela descobre qual que existe um problema 

dentro daquela criança acompanhando aquela criança então eu faz muito tempo desde que eu estava 

na prefeitura de vice eu sempre falava para o Elomar nós temos que ter uma psicóloga que atenda só 

a educação, temos na saúde e temos no Cras mas na educação ela pode ser paga pela verba do Fundeb 

então vamos atrás, vamos ver a necessidade que tem ajudar nosso professor porque o professor também 

ele já vai para a sala de aula com tanto cuidado, eu acredito que o professor ele fica sempre com o 

coração na mão porque ele tá tratando do filho do outro enquanto os outros professores estão tratando 

do seu próprio filho, então acho que é uma indicação que vai valorizar muito a nossa educação e tem 

como nós fazermos um processo seletivo, como diz o prefeito que pode haver para outras coisas e já 

inclui a indicação de uma psicóloga." Usou a tribuna o VEREADOR LEANDRO, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Hoje eu tenho dois pedidos de 

informação e um de indicação, um de informação sobre o ônibus escolar como é que tão, fazer a 

pergunta para o prefeito, mandar lá para baixo para ver se já tá tudo em ordem porque a gente se 

preocupa agora volta às aulas então seria muito importante ele passar para nós aí para ver como é que 
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tá porque geralmente o ano passado eu fui ali tirar umas fotos até ficaram meio brabos, me criticaram 

mas com  sempre falei meu compromisso é fiscalizar fui lá e fiz a minha parte então agora tô mandando 

esse pedido para ele para ver o quê que ele passa aqui para casa e também tenho uma indicação aqui, 

até uma pessoa me pediu para colocar monitores junto ao  transporte escolar para cuidar os alunos já 

que não é a função do motorista,  uma pessoa mãe preocupada me mandou essa mensagens, já foi 

botado aqui o ano passado na casa também então a gente fica preocupado volta às aulas aí então 

Prefeito vê se consegue botar uma monitora no ônibus escolar aí seria muito importante para a 

população e para as crianças aí também e também hoje tem aqui um pedido de indicação sobre uma 

compra que a prefeitura e o Prefeito está querendo fazer, teve uma licitação R$ 117000 aí que é uma 

pracinha modelo tipo avião isso daí e a gente fez esse pedido eu o Mateus e o Marcirio e o Lagarto não 

entrou porque ele tinha outro pedido, a gente fica preocupado porque é um preço bem alto 117.000 aí 

e a gente fica pensando em nossas escolas tem que ajudar investir nas escolas aí no interior, municipais 

e aí a gente fica pensando porque fazer uma compra dessa de 117.000 por uma pracinha aqui seria 

importante essa pracinha mas eu acho que tem muita coisa na frente que teria que tomar uma atitude e 

não fazer esse investimento tão grande agora no ano que a gente precisa evoluir a nossa cidade e 

também tô botando esse pedido lá para ele ver o que que ele tem a nos dizer aí também porque eu fiquei 

preocupado e comentar também, até não me lembrei de fazer um pedido que lá no ginásio parece tem 

uma pracinha lá então de repente podia pegar essa pracinha aí e não faz muito tempo também que já 

andaram arrumando a pracinha ficou bem bonita ali, eu acho que não precisaria fazer esse 

investimento tão alto com tanta outras coisas que tem na frente." Usou a tribuna o VEREADOR 

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

"Eu tenho um pedido nessa casa de providência hoje sobre 2 ponte ali na zona dos Menezes aqui 

embaixo perto do Vilso aquela ponte da Santa ali que é muito baixa aquela ponte ali tá podre as madeira 

ali e precisa levantar uns dois ou três carreiro de pedra nela ali para que ela já tira um eito da lomba 

e aí vai artiar mais e também trocar, fazer manutenção, trocar as madeiras da ponte lá perto do Vilso 

Sem Oreia que tá muito complicado aquela ponte lá não dá mais para gente passar com trator com 

colheitadeira  lá porque não cabe já quebrou uns pedaço da ponte; também eu fiz um pedido para fazer 

uma terraplanagem para o Marcelo Sampaio no Passo Grande que ele quer fazer uma estufa elétrica 

então coloquei esse pedido de providência aí também. também eu quero falar um pouquinho, pouca 

coisa mas tem que falar porque recebi umas reclamações essa semana até no dia da sessão na última 

ali quando eu sai daqui já tive recebendo mensagem de alguém reclamando sobre uma colocação que 

o Presidente Alvício colocou que não vai aceitar agora repetir pedido antes dos 6 meses então eu acho 

que é muito tempo o morador do nosso município ficar esperando pelo serviço e muita gente me cobrou, 

esperaram o meu minuto de líder e eu não comentei porque eu gosto de sempre trabalhar com os pés 

bem no chão para não errar, analisar ver se era mesmo o que eu estava pensando que é muito tempo 

mesmo e concordo com ele, o Presidente comentou que é um desrespeito com o trabalho do colega, 

concordo com ele tem que proteger nossos colegas mesmo, o trabalho de cada um tem que ser 

valorizado mas também é um desrespeito com os moradores também porque às vezes tem o cara precisa 

para ontem aí eu faço um pedido hoje de providência tem que esperar seis meses se não for atendido 

ou tu vai lá e faz de novo pedido tem que esperar mais seis meses então pedi para o presidente da uma 

pensadinha melhor talvez então diminuir então a dois meses, dois meses aí já fica de bom tamanho, já 

dá tempo do executivo executar o trabalho, o pedido então eu peço que o presidente, não é uma crítica 

é um a gente tem que... não deixa de ser uma crítica mas é uma crítica construtiva a gente tem que 

trabalhar tudo unido tudo com a cabeça certa para não errar, então deixo esse pedido aí para o 

presidente." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas 

por unanimidade as seguintes proposições: INDICAÇÃO Nº 011/2022 que seja o quanto antes estudada 

a possibilidade de instalação de uma rampa de lavagem e lubrificação, item a anos requisitado, sabendo-

se que gerará economia real ao município, aumentando ainda a disponibilidade do serviço a frota 

municipal. INDICAÇÃO Nº 012/2022 que coloque monitores junto ao transporte escolar para cuidar 
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os alunos, já que esta não é função do motorista. INDICAÇÃO Nº 013/2022 que juntamente com a 

secretaria de educação contrate um psicólogo para atender nas escolas municipais, devido o tempo de 

pandemia seria de grande importância esse atendimento para os alunos na retomada das aulas. 

INDICAÇÃO Nº 014/2022 que realize a doação do material das casas que foram iniciadas do Programa 

Minha casa minha vida, ou que as mesmas sejam doadas para os beneficiários para que os mesmos 

realizem o término da obra da casa, enviando uma lista do nome dos beneficiários do programa. 

INDICAÇÃO Nº 015/2022 que seja elaborada legislação permitindo aos funcionários públicos 

municipais realizaram empréstimos consignados no limite de até 35% de suas remunerações. 

JUSTIFICATIVA: Atualmente o limite é de 30% dificultando a busca de um financiamento maior por 

parte do servidor quando necessário. INDICAÇÃO Nº 016/2022 que seja criado programa de 

distribuição de calcário para os agricultores do município, onde a Prefeitura subsidiária o frete, trazendo 

com as caçambas da Prefeitura, melhorando os solos das lavouras, a produtividade e com isso fazendo 

mais renda circular no município. INDICAÇÃO Nº 017/2022 que seja estudada a possibilidade de rever 

a licitação para compra de um play groud no valor de até R$ 117.000, mudando para a compra de 

melhores equipamentos para as escolas municipais.  JUSTIFICATIVA: Os Vereadores que subscrevem 

compreendem a importância da pracinha e do lazer para a qualidade de vida, principalmente das 

crianças. Porém o referido equipamento corresponde a um valor bem considerável e que seria custeado 

com recursos livres do município, valor que poderia ser investido nas estruturas das escolas as quais 

estão carecendo de investimentos, se forem adquiridos brinquedos para as escolas iriam atender mais 

crianças, principalmente no interior. INDICAÇÃO Nº 018/2022 que ajude na construção de um poço 

artesiano para a Associação da Data dos Amador, pois não há água para realização de eventos na 

associação. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 007/2022 que seja providenciado patrolamento e 

cascalhamento na estrada que passa pela propriedade do Senhor Almendorino Forte, passando pela 

residência do Senhor Taylor Almeida, passando pelo Senhor Breno Moraes até a estrada geral. PEDIDO 

DE PROVIDÊNCIA Nº 008/2022 que seja providenciado melhorias ou reforma geral ou até um levante 

na ponte na estrada da produção, próximo à casa da falecida Vereadora Rosa, visto que a estrada teve 

melhorias consideráveis, mas a ponte continua com a mesma capacidade.  PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 009/2022 que seja providenciado com urgência patrolamento da estrada até a casa 

do Senhor Agenor e da Senhora Natividade. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 010/2022 que seja 

providenciado manutenção da ponte da Santa na Zona dos Menezes, que seja levantado de dois a três 

carreiros de pedras para aumentar a altura da mesma, bem como que seja realizado manutenção da ponte 

perto do Vilson sem orelha. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 011/2022 que seja providenciado 

terraplanagem para construção de uma estufa elétrica para o Marcelo Sampaio na localidade do Passo 

Grande. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 012/2022 que seja providenciado manutenção da ponte 

antes da casa do Senhor Marcelo na localidade da Estrada dos Bunilhas. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

Nº 005/2022 que informe se os ônibus escolares estão todos revisados para volta as aulas, para que as 

crianças viagem em segurança. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 006/2022 que informe como está o 

andamento da construção da casa do mel, informando se já foi recebido o valor da verba do Deputado 

Heitor Schuch. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 001/22 Fixa a revisão geral anual para os 

vencimentos dos servidores da Câmara Municipal, com base no índice aplicado aos servidores públicos 

municipais, concede aumento real e da outras providências. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 

002/22 Fixa a revisão geral anual para os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários municipais, 

Presidente da Câmara e Vereadores, com base no índice aplicado aos Servidores Públicos Municipais e 

da outras providências. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 003/22 Altera o valor do vale-

alimentação dos servidores da Câmara Municipal, altera o caput do artigo 2º e o §1º do artigo 5º, da Lei 

Municipal n° 199/15 e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 006/22 Autoriza contratação de 

um (a) técnico (a) em enfermagem para atender necessidade temporária de excepcional interesse público 

e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 007/22 Autoriza o Poder Executivo a ceder, sob a 

forma de cessão de uso, a título gratuito, o bem móvel descrito à associação comunitária da serrinha, e 
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dá outras providências. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o 

VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou novamente quem não estava presente em sua primeira 

saudação. "Quero agradecer a todas mensagens recebidas no dia de hoje pela passagem do aniversário, 

às vezes a vida nos dá alguns momentos difíceis, algumas situações que a gente não espera que tá 

vivenciando mas no momento que nem hoje quando a gente está fazendo aniversário a gente fica feliz 

por várias pessoas que quando eu nem imagina mas tá se lembrando de ti, tá mandando mensagens, 

fico imensamente feliz por todo mundo que me desejou felicidade. Quero aqui agradecer o pessoal da 

Silvana Covatti hoje o Marcelinho que é assessor da secretária Silvana Covatti que é secretária da 

Agricultura, me ligou falando sobre a questão dos poços artesianos que através do avançar na 

agricultura vai ser dado dez açudes e ia ser dado um poço artesiano para o município e o Marcelinho 

em contato comigo dizendo que eles iam reativar uma demanda de um projeto de 2019 que era para 

fazer um poço artesiano na região do Cerro dos Abreus acho que a princípio era pra ser na terra Paulo 

Bridi lá que é uma das poucas terras que tiveram documentação então agradecer o Elias também que 

teve envolvimento isso, agradecer a deputada Silvana que teve a sensibilidade de lembrar do nosso 

município que sofre bastante com falta de água também e nos contemplar com mais esse posto e ao 

Marcelinho que entrou em contato comigo. Na semana passada também através do Marcos Vinícius 

que tá hoje como deputado, recebi uma notícia por parte da Secretaria Estadual de Educação que a 

obra do JJ é para ser retomado nos próximos dias, em até 30 dias é para ser retomada a obra, fico 

muito feliz com essa notícia, é uma batalha de todo mundo que já passou nessa casa, todo mundo que 

já passou na prefeitura sempre tá preocupada com a questão do JJ e com certeza muitas pessoas 

correram atrás disso aí para quê hoje a gente tá em vésperas de estar conseguindo alcançar esse 

objetivo, agradeço aqui o deputado Marcos e ao deputado Pedro Westphalen que tiveram uma reunião 

feira passada com a secretaria de educação e onde confirmou que uma prioridade do Estado hoje essa 

reforma no mesmo dia ela já ligou para coordenadora Regional de Educação e essa ligou para o diretor 

hoje do JJ, em breve é para estar vendo essas obras andar e com certeza que a gente tem um novo 

momento se essa obra sair." Usou a palavra o VEREADOR FABIO, Líder do MDB, saudou 

novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. "Quero desejar os parabéns ao colega 

vereador Mateus pela passagem do seu aniversário, quero agradecer o prefeito também que teve hoje 

em uma reunião com nós é muito importante para nós vereadores ter com quem tirar uma dúvida antes 

de ir à votação o projeto, então gostaria que isso se repetisse mais vezes para nós é muito importante 

isso aí. O colega vereador Mateus antes estava falando de projeto do governo é muito importante nós 

vereadores e a administração correr atrás disso, há poucos dias Mariana foi contemplado com o 

programa Ilumina Esporte não sei se mais alguém viu ou não, um repasse do governo que até o final 

de 2022 de 89 milhões, Mariana foi contemplado com 250 mil graças a Deus eles conseguiram esse 

projeto lá porque já tinham um projeto pronto aí eles conseguiram adequar esse valor no projeto então 

é muito importante nós vai correr atrás disso então tomara que nossa município se esforce um pouco 

mais também para isso. queria fazer um comentário também aqui achei muito triste o que a vereadora 

Laureni estava comentando ali  de uma deteorização que teve lá no salão da terceira idade a gente 

como vereadores aí tá sempre lutando pelo Município a gente acha muito triste isso aí pessoal teve lá 

parece que andou quebrando algumas coisas depois voltou novamente lá houve roubo de fio e coisa 

então a gente fica muito triste, a gente sabe o quê que esse salão passou esse tempo de pandemia aí eu 

acho que estava muito atrasado até contas estavam então se tiver alguma coisa lá Vereadora, a gente 

aqui nessa casa posso fazer pode contar com meu apoio também era isso em nome de toda nossa 

bancada PMDB desejo uma boa noite e um bom retorno à suas casas." Usou a palavra o VEREADOR 

JAIRE VARLEI, Líder do PDT, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se 

faziam presentes. "Eu tinha aqueles pedido que já falei antes, tenho um que já pedi deve tá fazendo 3 

meses lembro disso aí da estrada que não fizeram lá do senhor Ademar, me reclamou de novo ficou 

aquele trajeto sem fazer mas eu deixo esse pedido de novo, dá uma reforçada aí. também hoje estivemos 

a visita do Prefeito, os colegas falaram, isso é muito importante, é bom que ele venha mais vezes porque 
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para nós é bom e para ele também a gente trabalha mais tranquilo, eu já falei para ele ali e deixo esse 

pedido que continue vindo, ele disse que vai vir mas é meio demorado, é complicado também não tem 

muito tempo, então quero dar os parabéns para o presidente lá que vai pegar esse trator, vai fazer um 

ótimo trabalho e o Presidente Alvício conseguiu isso aí é muito importante, não interessa o partido que 

mande coisa para o Barão pode ser qualquer partido o deputado que eu vou trabalhar para ele ficou 

de mandar, por enquanto não mandou mas eu espero que mande, ele me ligou semana passada e disse 

que vai vir de novo o assessor dele, tomara que mande alguma coisa." Usou a palavra a VEREADORA 

LAURENI, Líder do PTB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Gostaria de dizer, dar os parabéns ao Vereador Mateus, mais um ano se passou graças a 

Deus e que venha muitos pela frente, saúde e sucesso na sua caminhada junto com a sua família te 

desejo de coração. foi falado aqui da escola JJ né que foi contemplada de novo, seria mais ou menos 

150 dias de trabalho na escola né Mateus, quero dizer para o Deputado Marcus Vinicius que sou 

parceira não tenho partido nessa casa a gente tá aqui para trabalhar pelo bem do município, se precisar 

algo desta casa tenho certeza que todos Vereador estariam pronto é a nossa escola é um mimo, um 

centro histórico nossa escola JJ e tá caindo quantos anos estão atrás da verba, espero, acredito que 

agora começa a andar a gente vê tantas até ter deboche em mensagens mas eu não vou por aí eu acho 

que a gente tem que ser firme, a gente tem que acreditar e vamos ver agora na atualização dos 

documentos que isso depende também da diretora da escola mas estamos prontos né para também 

sediar esse projeto, essas trabalho nessa escola e ficar junto né observando que isso aconteça."  Usou 

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

e as pessoas que se faziam presentes. "Queria deixar os parabéns para o colega Mateus Que tenha 

bastante sucesso nessa caminhada da vida dele, um guri Que corre atrás, tá sempre ajudando a 

população, aí todo mundo gosta dele, isso é importante a gente ter amizade E batalhar pelo município 

Ele tá sempre, sempre ajudando um e outro correndo atrás e isso que é importante pessoal gostar do 

rapaz em que corre pela nossa cidade. E agora, dia 18, sexta-feira O deputado Heitor Shuch vai vir a 

Barão para resolver essa... sobre a casa do mel Para trazer para nós a resposta aí E também ficou de 

trazer uma emenda para nós. Não falou o que que vai ser, mas que nem o colega Lagarto falou tudo 

que vim para o nosso município, todo mundo, cada um conseguindo uma coisa, somos nove vereadores 

se cada um conseguir uma, já virem 9 coisas boas para o nosso município. A Presidente do Luciana vai 

estar lá, acho que vai vir até a casa dela depois nós vamos ali conversar com o prefeito. Também sobre 

o que o colega Mateus falou ali sobre os poços, o colega Fábio avançar ali também, eu estive em 

reunião, veio em Barão aqui o Secretário adjunto de obras do estado, Giovanni um cara que veio aqui, 

me agradei dele, está sempre mandando mensagens, sempre correndo atrás. E que nem eles 

comentaram ali ele mandou essa mensagem para mim aqui sobre o projeto de perfuração de poços no 

município encaminhou manifestação de interesse para a nossa secretária. O projeto está em análise, o 

governador No ato do lançamento do programa avançar, anunciou 40 convênios do município, em 

ordem de chegada a partir de então, estão sendo tecnicamente analisado os demais projetos 

cadastrados. O seu município é um deles. Agora depende do entendimento jurídico que vai ser aprovado 

por imensidade Ou regime de recuperação fiscal de passa informação que já tinha falado de qualquer 

dúvida fica a acusação. A gente fica feliz que não é só na hora de pedir voto e sim pensando em nosso 

município.  Parabéns para ele e no que eu puder ajudar nesta prefeitura eu vou ajudar e fico faceiro 

que ele veio até nessa cidade que venha mais vezes também e que traga bastante coisa boa também 

para nós aí." Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou novamente quem não 

estava presente em sua primeira saudação. "Também quero parabenizar o vereador Mateus pela 

passagem de seu aniversário e tudo de bom para ti Mateus continua sendo esse cara que tu é um cara 

prestativo, que está sempre tentando ajudar a todos. Falando sobre os poços artesianos ali que o 

Mateus falou, o colega Maninho também falou, eu recebi mensagem do gabinete do meu deputado 

também sobre essa verba que tem para os poços artesiano. Mas infelizmente, o nosso município não 

tem... as áreas não são regularizadas e para gente conseguir uma verba para um poço artesiano, tem 
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que ter escritura da propriedade, então já deixo aqui desde agora na semana que vem vou botar um 

pedido, uma indicação aqui para que o município de uma forma, arranje uma forma de ajudar os 

moradores do nosso município na regularização das propriedades porque sem a documentação das 

propriedades, infelizmente a gente não consegue eu andei até sair para ver se conseguia nos pontos 

mais altos para a gente conseguir uma propriedade regularizada para gente fazer o pedido desse poço 

artesiano que aí ia abastecer mais moradores, mas infelizmente faltou documentação dos terrenos, 

então peço que o prefeito dê um jeito em ajudar os moradores para que seja regularizada a 

propriedade" Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE ALVÍCIO, saudou novamente quem não 

se fazia presente na abertura da Sessão. "Quero agradecer a presença de todos aqui nesta noite e a 

todos que estão nos assistindo pela rede Facebook." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada 

a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e um de fevereiro de 

2022. 

 

 

Sala de Sessões, 14 de fevereiro de 2022. 
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