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Aos vinte e um 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 terceira 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 02/22, 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. N° 005/22 encaminhando proposições aprovadas em 14 de 

fevereiro de 2022; Of. Leg. N° 004/22 informando aprovação do projeto de lei legislativo n° 001/2022; 

Of. Leg. N° 005/22 informando aprovação do projeto de lei legislativo n° 002/2022; Of. Leg. N° 006/22 

informando aprovação do projeto de lei legislativo n° 003/2022; Of. Leg. N° 007/22 informando 

aprovação do projeto de lei n° 006/2022; Of. Leg. N° 008/22 informando aprovação do projeto de lei n° 

007/2022. EXPEDIDAS A TERCEIROS: Edital para audiência pública 01/2022. 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 a VEREADORA LAURENI, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que 

se faziam presentes. "Gostaria de primeiramente a Deus pela chuva abençoada que chegou nesta noite 

né estávamos precisando alguns lugares mais outros lugares menos mas ela chegou muito calma né 

não ouvi nada de anormal como a gente vê a triste realidade lá do Rio nós esperamos a chuva vir 

porque temos plantas ainda né nosso município é muito agrícola e a chuvinha faz muito bem; então 

hoje início do ano letivo, aulas, professores, alunos, pais de alunos, motoristas, serventes, as monitoras 

uma grande iniciativa que começa hoje durante o ano todo né, o quê que a gente diria, parabéns aos 

professores né que tem tanto bom para ensinar os nossos filhos, nossos netos né que tenham muita... 

vamos dizer discernimento nas aulas porque é um processo pesado, a gente sabe que o cuidado que 

nossos alunos têm os professores passam a eles né aquela segurança, aquele cuidado então isso vem 

do professor e os pais né que botam os filho os ônibus que ficam à espera dos filhos voltarem né sabem 

que os filhos né teriam que ter todo cuidado porque a gente sabe que nessa situação hoje às aulas 

presenciais é em turno total mas o cuidado excessivo, hoje mesmo nesta casa acontece os vídeos, as 

explicações do pessoal da saúde, a Sônia estava aqui e mais pessoas passando para os alunos o grande 

cuidado, porque o grande cuidado? porque o covid está aí né gente quanto a gente fala nessa epidemia 

que assolou de novo os municípios, os estados e a gente tem muito cuidado, muito medo sempre na 

frente, porque? porque às vezes a pessoa está contaminada e a gente não sabe, tu não sabe com quem 

teu filho vai estar conversando, brincando mas o cuidado a escola tem todo e as professoras também 

tenho toda certeza disso e se acontecer é porque Deus quer porque o município em si o prefeito, 

secretário de educação preocupadíssimos mas nada é impossível, mas vamos torcer, vamos rezar, 

vamos pensar que isso vai ser dominado tanto é que vai vir agora o feriado de Carnaval semana que 

vem, fim de semana já tá aí o feriado né com passeios, com praias, com sons altos né, uma cervejinha 

a gente sabe que esses jovens eles vão estar nas baladas tomarem cuidado pelo amor de Deus gente né 

a gente cuida tanto umas horas e depois as coisas estão acontecendo na nossa porta, vamos nos divertir, 

vamos, vamos sair,0 vamos, mas vamos tomar todo o cuidado que o pessoal da Saúde cuida tanto e 

chega num dia de feriado desses né tudo parece que cai por terra então a gente tem que tomar esse 

cuidado porque nossa realidade está aí, temos que aprender a conviver com esse covid porque não sei 
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até quando mas a gente vai dominando a situação então eu só digo assim: Cuidado gente, se divirta e 

aproveitem mas tenha cuidado. Coloquei uma indicação nesta casa hoje porque andei cobrando o 

secretário da Agricultura né, nós temos o laguinho da praça que tá já reconstituído, já foi botada até 

uma fonte de água que vai ficar muito bonito para o nosso município e tá precisando água e ele tem 

vazamento por mais que fosse já promovido cuidado o trabalho do Adilson ele mesmo fazendo, ele 

mesmo tapando, rebocando as pedras assim mesmo ele disse que o vazamento continua, coloquei um 

pedido né porque a gente sabe que a água da Corsan ela não é indicada para nossos peixes, nossos 

peixes estão guardados esperando a volta no laguinho e a nossa praça merece, a nossa praça é uma 

das mais bonitas do município então botei uma indicação de um poço artesiano que abastecesse o lago 

da praça e os banheiros da praça porque já houve nos outros anos vazamentos da Corsan que chegou 

até mais de R$ 1000 na conta de luz então nada mais justo que um poço que às vezes tem até uns poço 

tipo industrial que vai uma bomba imergida dentro então botei uma indicação para que aconteça e que 

a nossa praça volte a ser um lugar muito bonito que chame atenção aquele laguinho que foi feito desde 

o nosso primeiro prefeito Airton Ramos né foi estudado aquele lago ali e foi feito e até hoje ele tá sempre 

ativo mas agora que fique mais bonito ainda e até com um refletor ali, eu acho que vai ficar muito 

bonito para cidade também." Usou a tribuna o VEREADOR LEANDRO, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Queria agradecer a presença que esteve em 

Barão do Triunfo aqui, o Deputado Heitor Schuch e o Helton, vieram em nossa cidade vieram visitar o 

sindicato rural ali conversamos com seu Omero, a presidente do partido também a Luciana Teifke do 

PSB e agradecer à todos envolvidos e aí a gente foi lá na prefeitura conversar, tinha mandado 

mensagem para o prefeito ele teve que estar em outra reunião e não pode estar presente aí quem esteve 

lá foi o vice-prefeito e o secretário da agricultura o Adilson, queria agradecer o Heitor Schuch aí que 

trouxe umas emendas para nós aí, a Casa do Mel R$ 250.000 que foi em 2019 e 2020 na saúde R$ 

100.000 fundo municipal de saúde e também em 2022 agora um custeio que vai tentar, de R$ 100.000 

então queria agradecer ele só que infelizmente está trancada aí a Casa do Mel até eu conversei com o 

prefeito e aí conversei com a assessoria do deputado Heitor Schuch e aí eles passaram para nós que 

tem que liberar no ministério, liberar o recurso da Casa do Mel mas não o deputado garantiu que essa 

semana já vai botar tudo em ordem lá mas se Deus quiser vai começar a construir, até eles passaram 

ali  e já viram a ponte que tá pronta, a luz tudo ok então é isso daí a gente tem que torcer para dar certo 

porque a tão sonhada Casa do Mel que todo mundo tá esperando, o Heitor Schuch mandou R$ 238.000 

e o prefeito vai dar conta partida de R$180.000 então é assim agora vamos aguardar e queria agradecer 

ele por ter visitado nosso município e sempre pensando na nossa cidade. Também queria aqui comentar 

novamente sobre os monitores do ônibus escolar, está voltando as aulas hoje e a gente fica preocupado, 

até uma mãe me ligou, mandou mensagem que já fez o protocolo e eu também já fiz um pedido na casa 

aqui para ter monitor então a gente fica bem triste que até agora não foi tomado uma atitude ainda 

porque tem criança muito pequenas, 4 anos de idade e aí não tem responsabilidade, o motorista tem 

que cuidar da estrada, da direção do ônibus e a gente fica bem preocupado ainda mais quem é pai e 

mãe ainda então mandando recado novamente para prefeito aí para ver o quê que ele pode fazer, botar 

aí porque infelizmente já não temos aula aqui no centro para essas crianças então pelo menos teria que 

tentar botar monitor aí e também queria desejar boa sorte para os professores, para os alunos que 

estão voltando agora na nova caminhada de volta às aulas e a eles que ensinam nossos filhos que... os 

filhos nem passam com nós muito tempo em casa, eles que ensinam mais que a gente então a gente tem 

que valorizar o professor e que tudo dê certo esse ano." Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, 

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

iniciar dizendo que na semana passada recebi uma mensagem do deputado Jerônimo Goergen onde 

esse será o último ano que ele está como deputado, ele não vai concorrer à eleição, nem a outro cargo 

a princípio, destinando... informando que está destinando uma verba de R$ 100000 para a saúde do 

nosso município, fico feliz por essa verba, feliz por hoje poder estar podendo contar com dois deputados, 

Deputado Jerônimo que é o deputado que eu apoiei na última... que eu vinha apoiando e com a saída 
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dele agora vou começar apoiar o deputado Pedro Westphalen, hoje conto com dois deputados os dois 

olharam para o nosso município, agradecer ambos pelo trabalho e pela dedicação e atenção ao nosso 

município. Quero aqui fazer um comentário também, na semana passada recebi um convite do Beto 

Pontes chefe de gabinete do Marcos Vinícius para participar de uma reunião no Daer para tratar sobre 

o asfalto onde iríamos estar nós aqui de Barão e alguém de Mariana a princípio com restrições do 

covid e tudo mais convidei o presidente e hoje quando fiquei sabendo que a vereadora de Mariana não 

ia ir convidei o vice-prefeito ou prefeito que fosse, no fim o Alemão nos acompanhou para tratar desse 

assunto no Daer, fico feliz por que eu ouvi lá que eles estão tratando com a maior celeridade possível 

que uma meta do Governo do Estado esse asfalto que é zerar os acessos asfálticos de todo o estado e 

pelo visto dinheiro tem pelo projeto já tá garantido e a perspectiva é que tenha dinheiro para depois 

executar a obra depois de licitada, a licitação é para sair em maio, no máximo em maio é para sair a 

licitação aí depois disso vamos ter que correr atrás para ter a verba para buscar que o Governo siga 

priorizando e o próximo Governador priorize esse acesso, esse asfalto e coloque o dinheiro que for 

necessário para isso, a gente sabe que não é difícil, que não é fácil, a gente comentou com eles algumas 

dificuldades que a gente sabe aí que nem a questão da ponte de ferro aí o diretor que nos atendeu lá o 

Richard que é diretor, não quero mentir agora, acho que é administrativo, disse que primeiro ponto 

seria licitado a estrada e depois já seria, depois se tivesse recursos disponíveis ia licitar as obras de 

arte, no caso seria as pontes principalmente a ponte do Arroio Grande, a ponte de ferro, agradeço aí o 

convite do deputado, o Alvicio que participou e o Alemão que também tem se mostrado sempre disposto 

a participar das comitivas. Deixo aqui o convite também que eu recebi da equipe deles que na sexta-

feira dia 29... na quinta-feira dia 24 vai ter uma reunião com o foco é os vereadores da região Costa 

Doce aqui mas a gente sabe que a região carbonífera não se mobiliza não se mexe aí lá sempre que tem 

uma coisa da Costa Doce eles comunicam nos do Barão, no dia 24 vai ter uma reunião sobre a CEEE 

Equatorial para tratar dos nossos municípios aqui aí ia ser um evento que eu já comentei com o Isaque 

eu ia convidar todos os colegas que quisessem participar, já deixei o convite para o prefeito a quem 

quiser, algum do executivo que quiser participar para tratar das dificuldades do nosso município, vai 

estar todos os municípios da região, Sertão, Cerro Grande que estão seu grande sentinela Mariana, 

Sentinela e Mariana, vou até postar no grupo do Whats aqui no grupo da Câmara, postar o convite aí 

fica aberto para todos que quiser participar, é interessante. Também na semana passada a convite do 

presidente do sindicato estive participando de uma manifestação promovida pela Fetag lá em Ijuí, um 

dia e meio envolvido na viagem e tudo mais para tratar do Grito de Alerta lá que é uma manifestação 

que eles fazem para defender a agricultura familiar uma experiência interessante, uma viagem longa 

mas valeu a experiência e se não tivesse manifestações, não tivesse imobilizações aí cada vez mais 

nossa agricultura familiar ficaria defasada e como foi falado lá no ônibus aqui na viagem graças a 

Deus que nossa região não está enfrentado a seca que eles estão enfrentando lá por causa que lá é 

muito triste é surpreendente a quantidade de soja que a região planta e é entristecedor a situação da 

região, a seca, graças a Deus nós não estamos passando por isso mas fomos lá prestar o apoio e a 

solidariedade para eles que o governo estadual e Federal tome atitudes com relação a isso. Também 

falando na questão da seca estava aqui olhando no WhatsApp e vi que o deputado Covatti Filho postou 

agora em torno de uma hora atrás que as prefeituras que estão em situação de emergência terão acesso 

a diversos itens, benefícios, cesta básica para cada 4 pessoas, cada quatro pessoas afetadas residente 

rural, caminhão pipa, combustível e aquisição de reservatório para transporte de água potável, eu não 

sei se o nosso município já decretou, sei que estavam olhando para decretar mas se não decretou ainda 

que corra atrás porque a gente sabe que tem regiões como Morrinhos, mas parece que região está bem 

com bastante dificuldade, nós aqui veio essa chuva mas para nós aqui no centro, na volta do centro, 

não foi tão forte que nem precisava, a previsão do tempo para chuva a semana inteira agora só para 

semana que vem é bem preocupante para planta do tarde, então que o Executivo toma atenção nessa 

parte se não decretou ainda que corra atrás para decretar e por último gostaria de deixar aqui 

registrado uma indignação que eu vi na semana passada, a vereadora Laureni comentou na questão da 
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terceira idade, na semana passada estava lá e me chamou lá para dar uma olhada, uma coisa e é 

deprimente ver o que que aconteceu na cidade alguém se prestou a quebrar os canos, os condulite 

elétricos ali para roubar os fio de luz, se alguém me dissesse eu não acreditava se não fosse lá para 

olhar aí... para roubar  fio de luz, quebraram uma pia para subir em cima para roubar os fios de luz, 

está lá a pia quebrada, deu um prejuízo, deu um vazamento de água de um valor bem alto de água, 

estava lá o seu Henrique a dona Ira junto com a Laureni. Deixo aqui meu repúdio e indignação com 

esses atos e tô pedindo para todo mundo aí para a gente, essas coisas comunitária todo mundo, a gente 

hoje... eu não tô na terceira idade mas meu pai tá, participa e muitas vezes eu fui em evento ali e acho 

que é da comunidade, todos nós temos que tentar preservar e apoiar no que for preciso, deixo meus 

parabéns para o grupo que mesmo com essa desgraça que aconteceu ali estão correndo atrás, 

colocaram câmera de segurança, é bom que saibam que tenha câmera de segurança para quem fez 

esses atos não se repita, repita isso ou que então repita para gente saber quem é a cara da pessoa que 

tá fazendo isso aí." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a 

fazer uso da palavra. Usou a tribuna o VEREADOR RODRIGO, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente quero agradecer aqui o deputado 

Edson Brum e o assessor dele que eu esqueci o nome, que não sei se os vereadores são sabedor já, deve 

saber a máquina que estava no pátio do DETRAN foi buscado sexta-feira, inclusive eu fui lá carregar 

ela, aonde me chama atenção muitas vezes quando tem má vontade em órgãos público, eu imagino se 

não é uma retroescavadeira do estado, que o DETRAN é do estado, que não tem o prefeito que vá atrás, 

foi mais de cinco vezes atrás e que não tem um deputado que vá junto com ele dentro lá em cima no 

DETRAN no cargo mais alto, pra tentar resolver a situação eu imagino se fosse um colono nosso aí que 

tivesse perdido um trator, uma máquina do jeito que foi, que não tem tanto contato daqui a pouco. 

Como seria pra retirar essa máquina porque como foi passado lá e pelo batalhão ali de Guaíba também 

foi passado pro prefeito que ela foi levada pro DETRAN irregularmente que não podiam ter carregado 

a máquina no município. Não podiam ter levado ela. Eles levaram por um motivo que não tinha placa. 

E não precisa ter placa pra andar, agrícola ou maquinário pesado existe uma lei que não obriga a 

emplacar então tu vê o tempo que ficou lá nossos munícipe perdendo de ganhar serviço inclusive até 

comentei com o prefeito e acho que ele vai fazer uma ação contra o DETRAN e acho que tem que fazer 

porque foi um baita descaso dos responsáveis que levaram essa máquina. Então independente de quem 

forçou essa máquina a subir pra cima do guincho ou não se não se dá com o prefeito ou não se dá com 

alguém que está administrando o município hoje sempre quando fizer uma ação contra a prefeitura não 

esqueça que está fazendo conta nossos agricultor contra a nossa população. Porque quem perde o 

serviço não é o prefeito. Quem perde é a população que necessita de uma máquina pra trabalhar. Mas 

graças a Deus deu tudo certo aí. A máquina já está na cidade de volta. Só deixar o meu agradecimento 

aqui, não é um deputado que eu trabalho pra ele, é o Edson Brum, mas bem conhecido na cidade, um 

cara que faz bastante voto aí. Acho que também não vai concorrer. Mas pelo esforço dele que foram 

duas, três vezes junto com o prefeito lá dentro da diretoria do DETRAN. Também quero agradecer aí 

o coordenador Daniel. Que teve um incêndio ali sábado, acho que foi sábado, nos Morrinhos aonde me 

ligou um morador de lá apavorado que a casa dele é de madeira e podia passar pra casa o fogo aonde 

consegui falar aí com o pessoal da prefeitura aí e o Daniel foi lá e fez um acero com a máquina, fez 

uma estrada nos fundo da casa pra conseguirem dominar o fogo. Então deixar agradecimento aí porque 

também estava de folga. E na hora ele se prontificou e foi lá e fez isso. Também deixar aqui registrado 

nossos deputados e todos os deputados que hoje um vereador ou alguém do município trabalha, cobrar 

deles a desburocratização dessas emenda. Porque antes quando eu era vereador nos meus primeiros 

quatro ano eu achava, achava não, um pouco era. A prefeitura estava no Cadin, isso ou outro. E as 

emendas não vinham. Agora que a prefeitura vive um momento bom as licitação sempre foram 

problema, hoje as licitação estão andando, tem alguma que dá atrapalho? Tem. Mas nós temos com a 

Casa do Mel licitada pronta, contrato feito, o cara da empresa já trouxe um contêiner onde vai parar 

os o pessoal que vai trabalhar na Casa do Mel, tá ali cobrando todo dia do Prefeito, hoje teve de novo 



 

 ATA 003/22  5 
 

 

pra começar a obra e não consegue começar porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro da parte da 

emenda. Que da parte do complemento ele tem. A nossa... o outro calçamento aqui da frente da Brigada 

mesma coisa. A gente já está licitada a obra. O cara toda hora ligando da empresa, quer vim fazer, 

quer vim fazer e a emenda não vem e assim são todas emendas, os deputado que eu trabalho, todos 

colega, então a gente tem que cobrar um pouco deles que que eles cobrem lá também pra andar mais 

rápido essas emenda." Usou a tribuna o VEREADOR FABIO, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Queria também desejar boa sorte também as nossas 

crianças, nossos alunos, nossos professores pelas voltas aulas, a gente não venceu totalmente essa 

pandemia ainda mas a gente fica faceiro de ver as coisas voltando ao normal hoje eu estava 

acompanhando ao celular nas redes sociais as pessoas botando foto dos seus filhos indo pra escola 

então a gente como representante do município a gente fica bem faceiro de ver isso novamente. Então 

deixo aqui meu total agradecimento aos professores aí. O que o colega vereador Mateus falou ali a 

respeito da água da situação na localização de Morrinhos lá é bem preocupante mesmo fui eu mesmo 

que tinha comentado também semana passada uma família me ligou pedindo o auxílio. Eu até não pude 

ir lá ainda. Vou ir lá visitar eles pra ver a real situação. Até convido os colegas se alguém queira ir 

junto lá que me comentaram que estão sem água faz muito tempo desde o ano passado e voltam um 

pouco a água e acaba de novo e eles estão buscando água pra seu consumo, pra uso na sanga de balde. 

Então eu acho isso bem complicado mas sim a gente nesse século que a gente está as pessoas buscando 

água de balde na sanga. Então eu acho que é uma situação bem importante. Eu acho que a gente como 

vereadores a gente tinha que se unir tentar resolver esses pontos críticos do nosso município. E esse é 

um ponto muito importante. Eu comentei aqui na sessão passada ou na outra não me lembro. Eu quando 

tenho que dar os parabéns eu dou mas quando tenho que criticar eu critico também, eu falei comentário 

a respeito do óleo diesel que eu fiquei sabendo que estava faltando e deixo aqui meu repúdio, tomara 

que não volte a acontecer isso aí no município que eu acho inadmissível isso, não parou totalmente o 

trabalho mas a gente teve aí vários dias de sol que as máquinas podiam estar na rua trabalhando e foi 

reduzido o horário das máquinas por falta de óleo. Então peço encarecidamente ao prefeito que analise 

isso aí, vê em qual setor que está falhando que eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar 

faltar no nosso município é máquinas pra atender a nossa população. Quero agradecer aqui novamente 

ao Alceu Moreira, seu o assessor Luciano, o Lody também. Dia cinco de novembro nós tivemos lá no 

ESF encaminhamos um ofício a ele pedindo uma verba pra reestruturação do prédio que está 

deprimente a situação dele. E desde então estou sempre ligando, cobrando, cobrando. A princípio 

pedimos cem mil reais. Agora há poucos dias o Alceu informou pra nós que vai conseguir cento e 

cinquenta mil e hoje recebi uma notícia maravilhosa deles aí que agora passando o carnaval eles 

querem ver se pagam entre carnaval e abril esse valor já. Então é um ponto muito importante pro nosso 

município esse valor lá pra esse pessoal essa comunidade que vem sofrendo lá, só quem já viu lá sabe 

a real situação do prédio. Então eu fico muito faceiro e muito agradecido com o deputado e muito 

faceiro de poder estar ajudando aquela comunidade também." Usou a tribuna o VEREADOR JAIRE 

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

"Também tenho um pedido nesta casa aí de informação, é a respeito do transporte escolar gente que 

está me pedindo, até os colegas assinaram junto comigo ali o Mateus e o Marcírio então é bom pra 

gente ficar a par disso aí porque eles me perguntam eu não sei responder. E hoje também quero dar os 

parabéns aos professores. Está começando as aulas. Um ano letivo. A respeito desse covid e as criança 

não estavam indo. Graças a Deus muitos já se vacinaram. Feliz, eu vi as fotos deles faceiro. Que se 

vacinaram. Isso é muito importante aí. Porque estão se vacinando e tem vacina sobrando pessoal. 

Vamos se vacinar, não tá dando forte não, não tá. Coisa boa que não tá dando esse covid forte, mas 

vamos se vacinar nós todos aí. Eu já me vacinei a terceira dose. E se for preciso mais uma, vou me 

vacinar. Então eu deixo esse pedido pra vocês aí, parabenizar professores, aos motorista, aos 

colaboradores aí, os servente, todos eles trabalham nessa linha aí que é... sem o colégio, nós não somos 

ninguém, os professores... primeiro lugar é os pais depois o professor. Quem educa mesmo é eles. Eu 
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sei por causa já passei nessa situação e todos passaram isso aí. Então deixo esse pedido aí. Também 

quero dar os parabéns a todos que essas crianças e professores, a todos aí que estão nos assistindo, no 

Facebook aí, esses dias acho que não foi transmitido, deu um probleminha, mas hoje já está sendo, o 

Mateus estava falando do asfalto, coisa boa. Deus olhe pra baixo que venha aí pra nós aí, vai ser bom 

pra todo mundo isso aí... venha, se vim pelo Sertão vem muito bem, se vim pela Mariana é bom também, 

qualquer lugar que vim pra nós aqui tá bom. Nós precisamos é do asfalto. Vocês sabem disso aí nós 

todos isso aí é muito necessário pra nós aqui, mas vai vim se Deus quiser vai vim. E outra coisa eu 

tenho um monte de pedido nessa casa. Não sei se as máquinas estão quebradas ou se não estão. Mas 

desapareceram. Não sei onde é que estão as patrola, pra que o destino que elas tomaram, que faz dias 

que eu não vejo nenhuma mais. E as estrada está horrível, não dá mais nem pra se andar nisso aí. O 

único lugar melhor que tem é a produção e o resto está horrível. Prefeito? Dá algum jeito nisso aí que 

está feio de vida." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e 

aprovadas por unanimidade as seguintes proposições: INDICAÇÃO Nº 019/2022 que seja adquirido 

uma balança rodoviária para o município.   INDICAÇÃO Nº 020/2022 que inclua no currículo escolar 

a matéria educação ambiental. INDICAÇÃO Nº 021/2022 que ajude os proprietários de áreas da Zona 

rural de nosso município a regularizar suas propriedades, auxiliando e buscando recursos para a referida 

regularização. INDICAÇÃO Nº 022/2022 que seja reativada a banda municipal. INDICAÇÃO Nº 

023/2022 que seja construído na praça um poço artesiano tipo industrial com reservatório acima de mil 

litros para abastecimento dos banheiros da praça e do laguinho. INDICAÇÃO Nº 024/2022 que realizem 

a construção de estacionamento oblíquo ao redor da praça. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 013/2022 

que seja providenciado patrolamento da estrada da Serra do Herval e a estrada que vai para o Senhor 

Breno de Souza Morais. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 014/2022 que seja providenciado 

patrolamento e cascalhamento da estrada do Cerro dos Abreu que passa no bar do Rodrigo à direita e na 

Dona Santa indo até o Delamar, pois tem madeira de toro tirada e a estrada está em péssimas condições, 

não tendo como chegar. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 015/2022 que seja providenciado 

reconstrução do muro do posto de saúde, bem como que seja construído dormitórios para médicos, 

enfermeiros e motoristas. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 007/2022 que informem todos os 

itinerários de transportes escolares que iniciaram neste ano 2022, quais são atendidos pela 

municipalidade, respectivos motoristas, quais são terceirizados, informando horários, escolas, números 

de alunos atendidos, fornecendo cópias dos contratos e aditivos das empresas terceirizadas. PROJETO 

DE DECRETO Nº 001/22– Decreta ponto facultativo nas datas que indica e dá outras 

providências.  PROJETO DE LEI Nº 004/22 Altera os valores constantes dos § 1º e 2º, do artigo 1° da 

Lei municipal n° 147/2014 e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 010/22 Autoriza o Poder 

Executivo a contratar emergencialmente um Veterinário para atender excepcional interesse público pelo 

prazo que especifica e da outras providências. PROJETO DE LEI Nº 011/22 Autoriza o Poder 

Executivo a contratar emergencialmente um Assiste social para atender excepcional interesse público 

pelo prazo que especifica e da outras providências. PROJETO DE LEI Nº 013/22 Altera artigo 1° da 

Lei n° 493/2021 e da outras providências. PROJETO DE LEI Nº 014/22 Altera artigo 5°, alínea A, B, 

C, D, E, F e G da Lei n° 480/2021 e da outras providências. PROJETO DE LEI Nº 015/22 Autoriza a 

contratação de um servente por tempo determinado e para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público e da outras providências. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE 

BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Hoje agora com vereador Rodrigo comentou 

ali sobre a retroescavadeira fiquei muito contente de saber que já está no nosso município ao retro 

porque essa retroescavadeira é um recurso que foi indicado pelo meu deputado Giovani Cherini e no 

dia dezessete de dezembro eu tive visitando o gabinete dele e o assessor dele me acompanhou até lá a 

secretaria do estado pra tratar desse assunto. Que ela como é uma máquina que é de emenda de 

bancada, ela vem com contrato de cedência para o município. Aí tem que ser renovado pra que o 

município pudesse ir lá retirar essa máquina. Então fiquei muito contente de saber que já está aí. Que 
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está trabalhando. Então que bom. Também quero deixar um pedidinho aí pro executivo que não sei se 

ele sabe ou esqueceram, eles tem uma retroescavadeira lá no Leozé, nos fundo da casa faz mais de 

trinta dia pra não errar porque faz bem mais, parada lá, não sei se tá quebrada ou se tá... deixaram lá 

por esquecimento. Então que busque também essa máquina lá, essa retroescavadeira que a população 

precisa muito da máquina trabalhando. Então vindo essa máquina também aqui para centro aqui pra 

se for preciso fazer manutenção, fazer pra trabalhar pra população. Porque a população precisa muito 

do serviço de retroescavadeira. Também quero agradecer o pessoal do Facebook aí que estão os 

comentários, estão fazendo aí, que estão nos acompanhando. Eu estava olhando ali que é bom que 

sempre acompanhe pelo Facebook aí a nossa sessão." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, 

Líder do PP, saudou novamente quem não estava presente em sua primeira saudação. "Também deixar 

registrado meus pesares à mãe do ex-vereador Fernandinho lá dos Pachecos, dona Sabina, uma 

senhora que faleceu ontem e é uma família muito grande daquela região. Deixo os pesares aqui como 

o Fernandinho sempre foi, foi vereador pelo meu partido aqui nessa casa, deixo aqui os pesares. 

Também quero aqui reforçar um pedido que eu já tenho feito, acho que a vereadora Laureni esse tempo 

fez também, acho que foi ano passado. A questão da ponte da Linha Francisca. Hoje a gente ainda 

estava conversando com o Alvicio na vinda, a gente cada vez que passa ali tu vê que tá piorando a 

situação, já tem as pedras largada do lado ali e tá cada vez se abrindo mais a cabeceira. E eu acho que 

eu creio que essa deve ser a ponte mais movimentada da cidade hoje assim de fluxo de gente chegando 

e saindo de fora, cargas e tudo mais. Deixo aqui o pedido pro Toninho, eu sei que ele tá se vendo... 

complicada a situação pela questão do óleo, fico preocupado e tomara que isso não se repita, o 

município ficar sem óleo nesses dias que teve bom de tempo né? De clima pra fazer o serviço mas deixo 

aqui o pedido que tão logo seja possível retomar os serviços que dê uma prioridade pra aquilo ali. Eu 

sei que já tem gente da linha ali oferecendo as madeira e tudo pra fazer a parte de baixo mas que não 

deixe primeiro cair pra depois se retomar, porque quando vê pode cair um trator ou um caminhão, 

alguma coisa assim." Usou a palavra o VEREADOR FABIO, Líder do MDB, saudou novamente 

quem não estava presente em sua primeira saudação. "Queria falar sobre um programa, de repente 

algumas pessoas não conhecem ainda, o programa Juros Zero do Rio Grande do Sul, o governo lançou 

esse programa aí que empresas onde as empresas pode se enquadrar e que o empreendedor individual 

MI, microempresa, empresa de pequeno porte. Isso é um valor que pode ser usado pra capital de giro, 

compra de estoque, expansão, refinanciamento. Então as pessoas que não conhecem esse programa aí 

que de repente querem ver se a sua empresa se enquadra procura o Sicredi ali que eles vão estar 

auxiliando a todos ali. Quero também agradecer o coordenador Daniel e também pelo serviço prestado 

aí que nem o vereador Rodrigo ali falou na sua folga ali. É um funcionário aí que está sempre pronto 

aí pra ajudar a comunidade. É raras as vezes aí que ele, só se ele não puder mesmo pra ele não fazer o 

seu serviço. Quero deixar um pedido verbal aqui também pra nossa administração que envie respostas 

pra nós. A gente faz pedido e não vem as respostas. Há tempos atrás eu fiz um pedido a respeito do 

calçamento ali pra ver o cronograma de serviço sobre a obra. E a gente não recebe as respostas. É tão 

triste a gente ficar assim. A gente vê a empresa, cidades vizinhas aí que nem Sertão Santana aí estava 

inaugurando calçamento aí eu vi nas redes sociais. E a nossa obra parada ali. Eu tinha feito um pedido 

ali pra notificar a empresa, ver o cronograma da obra, mas a gente não recebe as respostas. Então, 

deixo um pedido aqui ao executivo lá, que mande as respostas pra nós. Em nome aí de nossos colegas 

vereadores aí da nossa bancada MDB aí desejo a todos uma boa noite e um bom retorno a 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. "Bem, quero agradecer a todos que nos assistiram aí 

pelas redes sociais, a todos que nos auxiliaram aqui, doutor Norberto, como eu já falei, os colegas 

vereadores aí. Também ao vereador Fábio falou a resposta, até nem precisa mandar resposta faça, eu 

tenho um monte de pedido das estrada que está ruim, tem dois lugar que não dá pra andar mais pelo 

amor de Deus secretário dá uma olhada naquilo lá e faz aquela estrada que eu pedi. É duas que está 

crítico. Não tem mais nem como passar. Acho que nenhum ônibus escolar está indo mais lá. Mas desse 
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pedido pra olhar com atenção aquele lugar ali que eu pedi já faz tempo. Já é a segunda vez que eu pedi. 

Então deixa os pedidos aí secretário Toninho. Amanhã mesmo vou falar com ele ali. Então é isso aí. 

Quero agradecer a todos e boa noite a todos e bom retorno a essas casas." Usou a palavra a 

VEREADORA LAURENI, Líder do PTB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Espero que hoje esteja melhor do que o semana passada. A internet 

às vezes não ajuda, às vezes sai fora do ar, mas o quê que que vamos fazer? A gente tenta, fizemos, 

trocamos aparelhos pra ver se ia mais longe a nossa transmissão. Como foi dito aqui, visita dos 

deputados Heitor Schuch e Elton Weber na nossa cidade, eu digo assim, parabéns não só pro partido 

deles mas pra nós munícipes né? Nós precisamos dos deputados eu vivo dizendo nós não temos mais 

partido hoje que a gente brigue por um partido, a gente tem um trabalho, uma visão com o município. 

Que venham sempre e eu tive falando com o prefeito semana passada sobre as emendas tanto da rua 

Nestor Bridi, como da Casa do Mel. E ele me disse que simplesmente não são depositados. O ministério 

não deposita. Está tudo pronto. Está faltando apenas o depósito do governo federal. Então eu digo 

assim ouvi uma reportagem essa semana que inclusive eu ia falar dessa emenda também dos Morais no 

fundo do posto né? Pra fazer o alojamento dos médicos e uma sala pra motoristas, cozinha. Né? Que 

todas as emendas e com prazos já vencidos sejam depositados antes do período eleitoral. Esperamos, 

esperamos que isso aconteça porque o prefeito ele não tem o que fazer mais. Ele fez o projeto está tudo 

em ordem esperando o que o ministério deposite. Então é essa a nossa briga, né? Claro, é o anseio de 

todos nós, eu entendo qual cada um dos vereadores, mas que isso aconteça. Também como o colega 

Mateus falou aqui da terceira idade, não tinha falado até agora. É um sentimento que a gente carrega 

de impotência né? Pessoas velhas, pessoas dando o que não podem muitas vezes, né? Ajudando de uma 

certa maneira pelo gosto de arrumar o cantinho seu, a sua realidade de vida e se encontrar com as 

pessoas da sua idade e as pessoas né que de má índole ir lá destruir o que está pronto. Também 

agradeço a ajuda do Mateus, vereador Mateus como tu disse uma ajuda de todos que pouquinho de 

cada um né? A gente pediu a internet da Eletrosul assim como foi doado, Centro-Sul, Centro-Sul. Como 

foi doado pro clube e pra APAE e pedimos juntamente com o Mateus que eles nos doassem porque 

passa a fibra, passa em frente ao nosso salão e já foi dado o OK que a gente vai ganhar a internet 

gratuita ali. Então agradeço, acho que é uma parceria. Temos que trabalhar dessa maneira, nós 

precisamos dessa ajuda e se Deus quiser a gente vai ter essa conquista." Usou a palavra o VEREADOR 

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

presentes. "Queria dar novamente aqui um boa noite pro pessoal do Facebook, pessoal que tá chegando 

aqui na câmara agora e queria dizer que a gente quando a gente começou na câmara aqui eu 

possivelmente a gente começou a botar pressão sobre as estrada que estava péssimo, depois 

endireitaram, começaram a dar uma ajeitada, ficou boa. Agora que nem os colegas vereadores falaram, 

novamente está péssimo de novo, não é nenhum lugar, é em vários cantos, está muito ruim. Então a 

gente tem que cobrar mesmo. Nosso compromisso, o povo votou na gente, a gente tem que fazer nossa 

parte, é fiscalizar. Também que nem eu comentei esses dia a mais sobre a postagem do aviãozinho ali 

que era pra pracinha cento e dezessete mil reais e aí eu comentei e eu acho que tem que investir na 

saúde que nem os colegas botaram aqui na casa sobre os dormitório para médicos ali. Porque é muito 

triste várias reclamações já tiveram que o pessoal chega ali o doutor chega mais de uma hora ali e o 

pessoal não é atendido. Então nosso compromisso é fiscalizar. Então eu quero dizer se algum dia 

alguém tiver empenhado aí pode me procurar, pode me ligar. Que eu vou até o posto de saúde que meu 

compromisso é esse, o cidadão paga os seus impostos em dia, a gente tem que fazer a nossa parte. E 

também queria voltar a comentar sobre a Casa do Mel novamente aqui, que esse aí virou a novela. Aí 

a gente tá sentado na Prefeitura, um troca pro outro, e eu nem era vereador ainda quando veio em dois 

mil e dezenove essa emenda. Então como é do meu partido agora que eu corri por eles. Ter o 

compromisso, vou cobrar do prefeito. Vou cobrar do deputado, vou cobrar dos assessor. Essa semana 

agora novamente vou na prefeitura pra gente resolver isso daí, porque não pode ficar sem fazer as 

coisas que aqui minha colega Laureni falou, as emenda vem e a gente tem que fazer, tem que executar. 
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É isso daí, um boa noite a todos." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE ALVÍCIO, saudou 

novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Quero aqui dizer ao povo baronense que 

tivemos uma reunião muito boa hoje em Porto Alegre ali, eu e o vereador Mateus e o nosso vice-prefeito 

Alemão aonde viemos de lá bem entusiasmado povo baronense, está acendendo uma luzinha no fim do 

túnel pra sair o nosso acesso asfalto a Barão do Triunfo. Viemos de lá muito feliz com as respostas que 

a gente teve lá hoje nessa reunião, o chefe lá nos prometeu que até mês de maio vai estar licitado esse 

aceso asfáltico por Mariana Pimentel, a BR setecentos e onze. Então, RS setecentos e onze, viemos de 

lá entusiasmado com a resposta que a gente teve lá. Está tudo encaminhado. Tem recurso próprio no 

nosso estado. Que é uma coisa que não tinha. Hoje graças a Deus o governador do estado tem recurso 

pra investir para que nós tenha esse tão esperado acesso asfáltico que nós tanto esperamos. E ele nos 

explicou que hoje eles estão em falta de funcionário pra poder executar mais rápido os projeto que está 

sendo feito que é muito complicado e muito demorado e tá faltando profissional no mercado de trabalho. 

Por isso que eu digo, é importante nossos jovens que estão aí ó, cumprimento a todos que tão aí nessa 

noite, estudar, se preparai porque vaga sempre terá pra quem tiver os estudo concluído. Hoje ele nos 

explicou pra nós que eles tem que buscar a pessoa da Bahia, pessoa de São Paulo, pessoa de várias 

parte do nosso Brasil pra desempenhar esse papel aí que está sendo desempenhado. Então voltemos de 

lá contente eu e o vereador Mateus, o vice-prefeito Alemão com a atitude que ele teve lá com nós e com 

a esperança que ele nos deu hoje. Fiquemos contente, acendeu a luz no fim do túnel, povo baronense, 

se Deus quiser, nós vamos ter esse acesso tão esperado. Também quero deixar aqui os meus pêsames 

pra família do Fernandinho, ex-vereador, que foi vereador dessa casa, se eu não me engano, por dois 

mandato ali dos Pacheco. Faleceu a sua mãe dona Sabina. Sabina? Então deixo os meus pêsames aí. 

Um grande amigo Fernandinho. Meus pêsames, que Deus conforte a sua família, o seu coração." Nada 

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

Sessão Ordinária, dia três de março de 2022. 

 

 

Sala de Sessões, 21 de fevereiro de 2022. 
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