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Aos três dias de março do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas, no Plenário da Casa 

Legislativa, realizou-se a quarta 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 03/22, previamente recebida 

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

correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. nº 30/2022 encaminhando respostas às 

proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. nº 31/2022 encaminhando respostas às 

proposições apresentadas por esta Casa Legislativa.  RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. 

EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. N° 006/22 encaminhando proposições aprovadas em 21 de 

fevereiro de 2022; Of. Leg. N° 009/22 informando aprovação do projeto de lei n° 004/2022; Of. Leg. 

N° 010/22 informando aprovação do projeto de lei  n° 010/2022; Of. Leg. N° 011/22 informando 

aprovação do projeto de Lei   n° 011/2022; Of. Leg. N° 012/2022 informando aprovação do projeto de 

lei  n° 013/2022; Of. Leg. N° 013/22 informando aprovação do projeto de lei  n° 014/2022; Of. Leg. N° 

014/22 informando aprovação do projeto de lei  n° 015/2022. 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 RODRIGO, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Eu hoje até nem ia vim aqui em tribuna falar nada 

mas me senti na obrigação porque inclusive vários colegas me cobraram que eu comentasse alguma 

coisa então eu vim até aqui pra dar uma comentada. Final de semana exatamente na segunda-feira ali 

a gente tem um grupo dos operadores, funcionários da secretaria de obras a qual um colega viu uma 

postagem de um rapaz no Facebook aonde ele colocou lá pra gente ver e o rapaz acho que foi infeliz 

em algumas colocação, de repente não infeliz em cobrar um cascalho lá que eu acho que até... eu acho 

que é uma coisa que falta, que a estrada da Linha Francisca é uma das principal, está estreita, que nem 

um outro rapaz também comentou no mesmo post que isso já é de várias administrações que está estreita 

não é só agora mas essa parte eu até sou bem favorável mesmo que tenha que se alargar aqui tem o 

Fábio que tem caminhão, o Lagarto tem caminhão, a gente sabe, eu trabalhei muito em caminhão, às 

vezes ainda trabalho. Então a gente sabe a necessidade de alargar a estrada principalmente pra carga 

alta e as estradas nossa também umas das coisas que eu acho que fica muito bauluado pra caminhão 

com carga alta eu também acho que tinha que se estudar melhor, mas a questão que eu quero só deixar 

registrado é que o rapaz ele por diversas vezes já foi gente da Secretaria de Obras alguns CCs mas eu 

digo dos funcionários mesmo, puxar ele fora de hora e qual ele coloca no post que ninguém estava 

fazendo favor pra ninguém. Todo mundo ganha. Então só pra deixar dito pra esse rapaz que muitas 

vezes ele não sabe o que diz. As pessoas antes de falar asneira em redes sociais tem que tirar se 

informar. Muitas vezes o funcionário vai lá pra quebrar um galho sem ganhar nada. Ah mas tem direito 

de cobrar. Até pode ter. Só que tem a questão do horário reduzido. Tem a questão às vezes que as horas 

extra estão cortada. Tem a questão que já aconteceu de diária cortada. Que não é o caso, mas acontece 

em todas as administrações já aconteceu, corte de hora extra e horário reduzido o qual eu também não 

sou muito favorável ao horário reduzido. Mas sim esse rapaz ele não fez a postagem pra melhorar a 

estrada. Tanto que na mesma postagem ele colocou a galera do Tamo Junto e aqui não é novidade pra 

ninguém o único vereador que tem o costume de colocar estamos junto em campanha após campanha 

é o vereador que vos fala aqui e acho que ele também falta com a verdade quando ele disse que duas 
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horas da manhã estava soltando bomba na casa dele. A galera do Tamo Junto. Eu não sei se ele quis 

dizer a galera do Tamos Junto é as pessoas que votaram em mim, me apoiaram, porque tive quase 

duzentos voto então é uma galera grande e isso vem se mantendo pelo terceiro mandato que estou aqui 

e quero trabalhar como se fosse o primeiro. Mas dizer pra esse rapaz que quando ele diz que os 

vereador, não os vereadores, foi diretamente pra mim, tem dois salário, tem dois salários, isso é 

verdade, tem como vereador porque o povo me elegeu. Graças a Deus não comprei nenhum voto pra 

estar aqui nessa casa. E tem outro salário como funcionário público. Também ninguém me deu uma 

boquinha na prefeitura. Ninguém me alugou nada meu. Por nenhum minuto e nenhuma administração. 

Eu passei no concurso com estudo e no braço. Então eu acho que muitas vezes as pessoas tem que 

analisar o que falam. E só pra complementar essa situação, numa outra administração que hoje não 

está mais presente aqui com nós, infelizmente, grande amigo meu, foi o falecido Rui, nosso prefeito, 

baita prefeito. No dia da Festa da Uva, eles estavam com o caminhão atolado lá no Cerro dos Abreus 

na situação braba onde nenhum operador quis ir puxar. Adivinha quem é que foi de graça. Lá fazer o 

favor porque era em janeiro, horário reduzido não podia pagar hora extra, o prefeito na época o Seu 

Rui veio e falou comigo e pediu você não ia lá e disse não, vamos lá seu Rui que eu já trabalhei muito 

em caminhão, meus colegas aqui que tem caminhão sabe o que que é o cara empenhado na estrada e 

também, mas não me deve nada nesse dia, não recebi nada, não cobrei nada da Prefeitura porque eu 

não quis cobrar, eu fui na parceria, que eu acho que não porque a gente é funcionário, mas a gente tem 

que sempre cuidar a empresa aonde a gente trabalha, independente se é da prefeitura ou se é uma 

empresa privada. Porque é dali que sai meu sustento. Vereador me ajuda, mas daqui a pouco eu não 

estou mais se o povo achar que não. Então meu sustento sai da prefeitura. Então deixar claro pra esse 

rapaz eu sei que não foi uma chuvinha de cinco minutos que nem ele colocou na postagem, infelizmente 

tem chovido pouco mas quando chove na nossa cidade está dando umas bomba e é aonde estraga a 

estrada, é onde leva o cascalho embora, é aonde arrebenta as estradas. Isso ninguém é criança e todo 

mundo sabe que é assim que está acontecendo. E que bom que ainda está chovendo porque em outros 

lugares a seca é muito maior. Mas dizer pra ele que eu já disse isso pra ele, se ele tiver muito apavorado 

eu estou aí, me coloco à disposição até de assinar de fiador pra ele se precisar no banco, se ele está 

muito preocupado em pagar alguma conta que a necessidade era muito grande. Sabendo que tinha 

barro do lado da casa, tocar um caminhão carregado. Aonde vizinhos já me disseram que ainda foi 

uma barbeiragem, errou uma marcha. Mas não me interessa, isso pode acontecer qualquer um, errar 

a marcha. Mas só deixar claro pra ele que acho que quando ele tem algum problema pessoal ou ele é 

do outro partido mas sempre respeitei as pessoas do outro partido, tem a desavença, a gente tem. Muitas 

vezes eu tenho uma ideia, a pessoa aqui dentro tem outra. A gente troca as farpas, mas sempre tentando 

pra melhoria do Barão. E também coloquei na postagem, nem era pra ter colocado, mas daí o cara 

começa a digitar, o cara embravece e coloca que se está tão ruim Barão que se mudasse e continuo 

com essa versão se ele está achando tão ruim Barão, a administração, se muda de repente daqui três 

anos muda a administração ele volte. É o que eu tenho pra dizer pra ele e eu não sou dono do Barão. 

Só que eu amo a minha terra. Independente de prefeito que estiver lá eu estou aí pra ajudar. Não só 

criticar e atrapalhar. Então acho sim que tem que alargar, temos que ter um acesso melhor pra 

caminhão, temos que cascalhar as lomba e isso não tem via de dúvida, sou favorável a isso. Mas a 

postagem foi mais pra atacar politicamente do que resolver o problema, que o problema era então a 

estrada. Só deixar registrado aí essa questão pra ficar bem claro aí eu sei que tem pessoas que assistem 

nós e pedir desculpa que certas pessoas às vezes a gente não pode nem tá discutindo no Facebook, mas 

dizer novamente que várias vezes funcionário vão sem cobrar nada, vão por parceria com o secretário, 

com... ajudar a pessoa que está lá empenhada muitas vezes e a questão também que foi colocada que o 

secretário não pegava o telefone será que se lembrou que de repente o secretário podia estar com a 

equipe cortando o mato na estrada onde foi um temporal muito feio, levantou vários telhados de casa, 

derrubou parede de casa. Inclusive eu, atingiu um telhadinho meu ali e arrancou. Então muitas vezes a 

gente tem que tirar antes de falar asneira no Facebook. Eu sempre digo que é muito importante a gente 

escutar os dois lado da moeda. E principalmente umas pessoas que seguidamente a prefeitura está 
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disponibilizando ajuda que como eles disseram não é ajuda é obrigação só que eu acho engraçado que 

tem várias pessoas que também precisam e muitas vezes não ganham, então essa obrigação temos que 

começar a olhar pra quem. Seria isso então presidente, ah também, estava esquecendo aqui, desejar 

um parabéns pro colega Fábio aí que tenha muita saúde e êxito na sua vida. Da mesma forma vereador 

Leandro. Tenha muito êxito na sua vida e saúde. E o resto a gente corre atrás que é o de menos." Usou 

a tribuna a VEREADORA LAURENI, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Também gostaria de dizer que a gente passou um fim de semana meio 

turbulento um temporal onde muitas pessoas foram atingidas né? Em tirar telhados né? Cair paredes 

mas tem o lado bom disso graças a Deus não houve ninguém que fosse atingido e nem machucado. 

Então esse é um lado que Deus cuidou, temporais acontecem, foi muito, muito brabo o temporal. Mas 

graças a Deus ainda tivemos a sorte de não ter ninguém machucado, então o tempo nos traz isto. A 

gente sabe que o tempo ninguém brinca com o vento e a chuva e o temporal. Também iniciou-se agora 

na quarta-feira de cinza, né? O tempo da quaresma aonde que a igreja católica, né? Ela tem quarenta 

dias de jejum e oração. Então cada igreja tem o seu modo de se manifestar cada um tem o seu direito e 

o seu cronograma, respeito a todos né? Só a gente já sabe que é um tempo mais dedicado né? A orações 

e contínuo, né? Na igreja. Eu gostaria de dizer que tem um lembrete da Secretaria de Agricultura né? 

Até está no Facebook, até gostaria que todos produtores rurais visse né? Às vezes muitos não tem 

internet então deixaria esse lembrete que todas as notas fiscais emitidas em dois mil e vinte e um deverão 

ser apresentados até o dia quinze de março, nosso agricultor então ele que não esqueça, se um passa 

pro outro isso, até o dia quinze de março tem que ser apresentado os blocos com as notas né? Porque 

estarão sujeitos a baixa da inscrição ou então multa. Então esse lembrete tá no Face e muitas pessoas 

às vezes não tem acesso, então quem estiver nos ouvindo passe esse recado. Tenho duas indicações aí 

pra também lembrar o executivo uma seria a indicação para um médico né? Fazer as ecografias aqui 

no município. Temos o ecógrafo comprado desde o ano passado e ainda não sobrou tempo de fazer uma 

licitação ou sei lá, colocar também no contrato médico, quem sabe, que seja feito renovado esse ano, 

que o executivo providencie urgentemente que é uma das... dos exames mais necessitados aqui no nosso 

município e a gente sempre tem as gestantes que tem que se deslocarem para outros municípios né? 

Pra fazerem então acho que está mais que na hora de agilizar isso e também a gente foi procurado um 

dia nós estávamos conversando eu e o vereador Jaire né fomos procurados por um motorista do 

transporte escolar aonde nos pediu encarecidamente que a gente colocasse um pedido que tivesse uma 

indicação de escola na escola Antônio Guedes Brandão. Placas indicativa né? De velocidade de escola 

porque como disse ele, já quase houve acidente no manobrar os ônibus porque vem a estrada que vem 

de Sertão Santana. Né? Pelo Pouca Sombra. E não tem nenhuma indicação de escola. E aí os ônibus 

tem que fazerem as manobras e quando vê o caminhão está em cima, teve um caminhão que quase, 

quase fechou no ônibus. Então antes que aconteça que coloquem essas placas indicativas né? E também 

que seja reconstruída a ponte bem pertinho da escola em frente ao seu Odilon Kloppenburg. Passei ali 

domingo né está em péssimo estado. Era pra ser consertado ano passado e não foi. Tem as pedras tem 

tudo lá. Mas tá mais que na hora antes que aconteça e agora com a chuvarada, né? Ela mais ainda 

caiu. E como se falar em estradas já foi falado aqui pelo vereador Rodrigo que todo mundo sabe, né? 

Temos que dar um ligeirão na nossas estradas porque estão todas necessitadas e temos o transporte 

escolar rodando aí dia a dia né? E toda hora a gente sabe que não está fácil mas a chuva foi muita e 

tenho certeza que o nosso secretário e o executivo estão bem preocupados com isso." Em 

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

Usou a tribuna o VEREADOR MARCIRIO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Também parabenizar o colega Fábio aí pela passagem do seu 

aniversário que seja sempre muito feliz colega. Continue o seu trabalho que você vem fazendo. Pessoal, 

eu tenho um pedido nessa casa hoje sobre a Secretaria de Obras. Que seja providenciado um contato 

via WhatsApp pra se comunicar com a Secretaria de Obra nas emergências porque neste último final 

de semana aconteceu na Invernada dos Abreus lá um forte temporal, devassou paiol de fumo, estufa. 

Ficou só o alicerce. E muitas árvores nativa, eucaliptos ficaram trancando as estradas. Não tinha, não 
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tinha como a gente entrar em contato eu liguei pro prefeito, não atendeu, liguei pro secretário de obra, 

não atendeu também pra que fosse fazer a limpeza da estrada para o pessoal poder trafegar. E como 

tem a emergência, o contato de emergência na saúde eu acho que na Secretaria de Obras tem que ter 

também. Porque saúde e obras elas trabalham junto porque senão não vai resolver ter emergência na 

saúde se está interrompida a estrada. Se adoece uma pessoa lá no canto da invernada dos lá embaixo 

e chamam a saúde chega lá não vai conseguir chegar até o local. Então eu peço que coloque um contato 

de emergência pra essa situação aí de emergência a gente conseguir chamar. E se caso já tem que 

publique para a população o contato pra chamar na hora que seja preciso. Também tem um outro 

pedido que se desloque uma equipe da prefeitura aqui do município até lá pra fazer a limpeza nas 

estrada. Tem muitos entulhos, árvores, tudo caído no meio da estrada. Primeiro que passa o motoqueiro 

corta uns galhinho e passa. Passa um carro, faz um bequinho e passa também. Mas está lá que não tem 

como passar, tá muito, muita árvore caída, muito brejo deitado, então também deixei esse pedido aí 

hoje." Usou a tribuna o VEREADOR MARCOS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Hoje uma sessão um pouco diferente na data que geralmente é na 

segunda-feira e como tínhamos um feriado foi passado pra quinta como geralmente já é nessas datas. 

Presidente, queria de primeira mão também parabenizar aqui o vereador Fábio pelo aniversário na 

semana que passou. Parece que depois vai ter um evento aí na saída, né? o vereador Leandro também 

que na outra semana teve aniversário, parabéns aos colegas que tenham muito sucesso em suas vidas, 

suas profissões, sua carreira com a família. No dia vinte e quatro Presidente eu liguei inclusive, falei 

com os colegas também, acompanhei o vereador Mateus numa audiência pública na Assembleia 

Legislativa de Porto Alegre a uma audiência organizada pelo gabinete do deputado Marcos Vinícius 

sobre a questão da energia elétrica da CEEE Equatorial, que é o que a gente tá sendo regrado hoje, 

né? Depois dos leilões que houveram e a região é uma região com bastante déficit, né? E a gente 

reclama bastante disso, somos da região carbonífera mas todo mundo sabe que temos muita relação 

com a Costa Doce e essa audiência era muito ligada à Costa Doce. E por motivos de partido fomos 

convidados e nesse momento não tem partido então nós fizemos presente onde foi muito... toda a região, 

Amaral Ferrador, Dom Feliciano, Camaquã, Cristal, Tapes, Dom Feliciano, Barão do Triunfo, Sertão 

de Santana, toda região estava reclamando a falta de luz e então nós tivemos lá a explanação feita pelo 

diretor de relacionamento da Equatorial o senhor Giovani dizendo que estão fazendo um trabalho muito 

forte que já pegaram muito deficitário, a CEEE muito tempo sem recuperação de redes, recuperação 

de centrais de distribuição de luz e inclusive na mesma semana já tinha sido anunciado pelo Governo 

do Estado, pelo Governo do Estado não, pela CEEE Equatorial uma subestação, melhoria na 

subestação de Guaíba, onde vai atender nossa região e uma nova subestação instalada em seu Cerro 

Grande do Sul, que tá sendo estudada ainda, mas vai ser também, que vai atingir mais a região debaixo 

ali Dom Feliciano, Cerro Grande, Sentinela, São Jerônimo, mas automaticamente Barão vai também 

ser contemplado com essas melhorias. Então, queria dizer que foi de suma importância essa reunião, 

foi importante mesmo, que tinha autoridades lá e todo mundo tá muito preocupado. Também queria 

parabenizar presidente a Secretaria de Obras do município de Barão do Triunfo pelo trabalho feito na 

segunda-feira após o vendaval que aconteceu na região de Morrinhos, na Data, Faxinal, muita região 

com árvore obstruindo a estrada e a Secretaria de Obras de manhã cedo, vou dizer aqui na pessoa do 

Erni que foi o que eu soube que estava mas tinha mais pessoas junto né? Mas na pessoa dele quero 

parabenizar a todos que fizeram o trabalho que deixaram a estrada livre pro pessoal poder trafegar 

novamente. Também presidente quero deixar reservada nessa casa pra segunda próxima uma moção 

de aplauso pros funcionários e pessoal da saúde em especial a pediatra Katiane Baum, eu quero fazer 

uma moção de aplauso a ela, mas a todos os funcionários da saúde pelo trabalho que vem 

desenvolvendo e no nome dela, porque ela é uma a pediatra que tá trabalhando aqui no posto de saúde, 

inclusive com o pé machucado, pé torcido, engessado, não falhou um dia de trabalho. Trabalhando na 

cadeira de roda e atendendo as crianças. Isso é uma coisa que tem que ser aplaudido, porque não é 

sempre que a gente vê. Momento muitas vezes se fala aqui, né? Que uma pessoa torceu um dedo põe 

um atestado como houve pessoas que reclamaram de mim que eu falei que teria que ser bem visto e as 
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pessoas se ofenderam dizendo que eu, vereador Marcos, dizia que tirava atestado de qualquer coisa. 

Eu não falei isso já está vindo ao assunto, respondi a recém uma reclamação na ouvidoria da câmara, 

que sou ouvidor, respondi a pouco sobre isso. Só pra deixar, exemplificar. E também queria meu espaço 

é curto. Preciso dizer e agradecer ao deputado federal Giovanni Feltes, ao Cris que é nosso amigão 

aqui, que nos conseguiu uma emenda que tá aqui ofício, recebi ontem, cento e quarenta e nove mil 

seiscentos e oitenta e dois reais, transferências especiais, que quer dizer o quê? Fundo livre, a gente 

pode pegar esse valor e aplicar em vários pontos, não é uma coisa engessada, saúde e obras ou 

educação fazer um trabalho no desporto, alguma coisa da saúde, alguma coisa da educação. Isso é 

muito importante. A gente tem essas emenda, vem muita emenda, mas tudo muito engessado. Esse aqui 

ele conseguiu. Meus parabéns ao Cris, só pra concluir, presidente. Meus parabéns ao Cris, ao deputado 

Giovani Feltes e essa emenda foi pedida em nome de mim e do vereador Rodrigo, que somos apoiadores 

do deputado, mas eu quero abrir também ao nome da nossa bancada, do vereador Fábio, do vereador 

Alvicio, que a gente sempre trabalha unido e todas indicações e todas emendas a gente sempre coloca 

em nome da bancada." Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Inicio aqui parabenizando o vereador Fábio, o 

vereador Leandro, por seus aniversários, que Deus lhe dê muita saúde e muita felicidade em suas vidas. 

Quero aqui também agradecer, como o colega Marcos falou, questão do convite que recebemos para 

participar da audiência pública promovida pelo gabinete do Marcos Vinícius com a CEEE Equatorial. 

Eu acho que um momento bem interessante onde foi colocado vários investimentos que estão sendo 

feitos na região, inclusive com uma subestação aqui que será construída aqui em Cerro Grande do Sul. 

Isso vai beneficiar muito pra nossa comunidade, pra nossa região e como o vereador falou nessa época, 

nesses momentos a gente não pode olhar partido. Sempre no outro mandato, sempre trabalhei assim, 

se for uma audiência marcada por alguma via do PP, estamos sempre todos convidados. Com relação 

à semana passada a gente fez um comentário sobre regularização de terras e blocos. Acho que foi o 

Lagarto que botou alguma indicação nesse sentido ou o Marcírio não recordo, aí o Andrei até me 

passou e eu fiz um comentário o Andrei me corrigiu e eu trago aqui ao público que foi flexibilizado 

agora não precisa mais ter o documento da terra pra conseguir o bloco, hoje em dia é muito difícil uma 

pessoa que não conseguiu tirar o bloco. Só se não tiver nenhum tipo de documento da terra, nem que 

seja um título de posseiro, tiver uma DAP, alguma coisa assim consegue. Quem não tem a sua DAP, o 

seu bloco desculpe, que procure ali o setor com certeza o Andrei vai dar o seu andamento ali, vai fazer 

o possível pra que a pessoa consiga ter esse bloco. Que isso aí traz benefícios pra toda população e pro 

município que traz renda através do ICMS. Também agora de tarde tive conhecimento aí de um incêndio 

que aconteceu ali próximo a Santa Rosa, ali no Ademar, casado com a Salete. Com a Salete Tassoni. É 

isto. Parece que pegou no galpão, já derrubou, pegou na estufa, já derrubou parede e tudo. Aí uma 

vizinha me ligou perguntando questão de bombeiros, eu expliquei, olha, bombeiros até vem, mas até 

eles chegar aqui é duas horas no mínimo pra vim de Guaíba ou São Jerônimo ainda mais nas estradas 

comprometidas depois da chuva. e no fim a gente fica à mercê só o que o pessoal tem na sua casa e a 

boa vontade dos vizinhos pra ajudar. A gente já botou todos os anos foi botado alguma emenda, alguma 

proposição para que se comprasse um caminhão pipa, se comprasse qualquer coisa para armazenar 

agua porque tendo o pessoal disposto a ajudar tem os funcionários que poderiam estar sendo, na 

prefeitura que através de alguma forma ou de outra poderiam estar sendo treinados para atuar como 

brigadista de incêndio e isso aí ajudaria bastante, então frisar de novo para o prefeito que pegue talvez 

aquela caçamba antiga ou alguma coisa para fazer algum trabalho neste sentido. Com relação às 

chuvas também, foi bem feio o temporal, tive também algumas reclamações, alguns contatos de gente 

sem energia, estradas danificadas. Com relação ao que o colega falou dessa postagem no Face, eu nem 

li todos os comentários para falar bem a verdade eu estava trabalhando e parei um pouco para tomar 

um café e fui ver aquela postagem do Fabiano, é meu familiar, é meu amigo, é meu parceiro e procurei 

como vereador peguei e fiz, entrei em contato com o secretário, tentei ligar várias vezes para o prefeito, 

não consegui falar, ligava para o vice, não consegui falar, ele até me retornou mas eu já tinha resolvido, 

liguei para o Toninho também, estava lá na Brandão, quem consegui falar foi o Adilson, falei com o 
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Adilson, depois encontrei na rua, agradeço ao Adilson pela atenção que me despendeu; eu não sou de 

me manifestar muito em Face quando é questão de polêmica e nem trazer questão até aqui, eu acho que 

é unanimidade que aquela estrada tem ser arrumada, semana passada eu estava indo com o Alvicio 

ainda comentei alguns pontos ali, é a estrada principal do Barão aquela estrada da Linha Francisca 

via Pouca Sombra, mas não concordo com algumas coisas que o próprio Fabiano falou assim como o 

vereador falou, quando vê na raiva o cara fala alguma coisa mas é uma família que trabalha bastante, 

que gera bastante renda no município, gera bastante emprego, bastante serviço no nosso município, 

tem que ser sim, tem que ser apoiada, não por ser mais rico ou mais pobre mas que todo mundo tem 

que ser valorizado  e uma família que nem a dele que trabalha bastante, que gera emprego para o 

município tem que ser valorizada sim."  Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram 

discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições e diária:  INDICAÇÃO Nº 

025/2022 que seja estudada a possibilidade de oferecimento de aulas de reforço no contra turno para os 

alunos que desejarem recuperar possível defasagem no aprendizado durante a pandemia. INDICAÇÃO 

Nº 026/2022 que seja revista a questão do banco de horas para os motoristas da Secretaria da Saúde que 

trabalham fora da escala. JUSTIFICATIVA: Da forma como está sendo interpretada a lei acaba por 

prejudicar os motoristas que não participam das escalas, sendo que muitos trabalham muitas horas a 

mais do que a carga horária e acabam acumulando muitas horas no banco que não poderão ser 

usufruídas. INDICAÇÃO Nº 027/2022 que seja disponibilizado um contato via whatsapp para 

emergência na secretaria de obras ou se já tem que seja divulgado para a população. INDICAÇÃO Nº 

028/2022 que seja disponibilizado uma equipe para realizar retirada de árvores e galhos caídos nas 

estradas da Invernada dos Abreu devido ao forte temporal ocorrido no último final de semana, já 

reforçando pedido de patrolamento de todas as estradas da região da Invernada dos Abreu. 

INDICAÇÃO Nº 029/2022 que seja contratado médico específico para realizar os atendimentos de 

ecografia. INDICAÇÃO Nº 030/2022 que auxiliem com máquinas e operários para retirada do galpão 

ao lado da escola Antônio Guedes, pois já foi retirado o telhado do mesmo e agora está oferecendo risco 

para os alunos. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 016/2022 que seja providenciado construção de uma 

ponte para acesso à casa do Régis, filho do Guacho na localidade da Água fria.  PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 017/2022 que seja providenciado colocação de placa indicativa e de redução de 

velocidade na escola Antônio Guedes Brandão, bem como que seja reformada a ponte em frente a 

propriedade do Senhor Odilon Kloppemburg. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 018/2022 que seja 

providenciado pintura e embelezamento do prédio da prefeitura. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 

008/2022 que informe qual foi o percentual do FUNDEB utilizado em folha de pagamento no ano 

passado, com cópia do relatório consolidado do ano. DIÁRIAS DOS VEREADORES MATEUS E 

MARCOS, Ida à CEEE. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o 

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

pessoas que se faziam presentes. "Queria comentar aqui sobre um rapaz que me procurou e mais alguém 

também que estava em falta de fraldas ali na farmácia básica. Aí eu entrei em contato com alguém, 

falaram que eles não queriam entregar porque subiu. Aí eu, o que que eu tenho a dizer isso aí, que eu 

acho que a gente tem que cuidar a prefeitura pra não ficar em falta. Isso que é o importante. Eu sei que 

de repente não é culpa deles. Porque subiu o material, eles não querem entregar, mas o que não pode 

é a população ficar na mão, também aqui todo mundo comentou sobre as estradas aqui. Realmente 

mesmo tão péssimo. Alguém já botou alguns comentários que aqui no centro também está terrível. Isso 

aí não precisa nem falar que todo mundo está vendo. Mas também a gente tem que dar um desconto 

porque teve esse temporal aí. Foi feia a coisa, mas graças a Deus, Deus vai dar tudo certo que vamos 

conseguir voltar ao normal tudo de novo. Também e agora começa agora na finaleira esse ano vai ser 

mais cedo as carga de fumo, os comentários que o fumo tá valendo bem e vai ter bastante carga. Então, 

dá uma acelerada aí nas estrada pra não deixar na mão o pessoal dos caminhão aí também. E também 

queria fazer um comentário verbalmente aqui. Pediram pra mim olhar ali na estrada do Luciano, uma 

entrada antes ali do vice-prefeito ali Alemão à direita ali que sai lá em cima. Até comentaram pra mim 

que tinham patrolado ali na estrada do Alemão e ali não tinha o patrolado. Eu fui lá e dei uma olhada 
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mas também não tinha nem o que reclamar porque a chuva foi péssima agora e já estragou até onde 

fizeram o trabalho. Mas pedi aqui verbalmente pra eles entrar ali porque está péssimo. Está terrível 

ali. Não tem nem como chegar na casa dele ali também. Também queria comentar aqui pra Brigada 

Militar pra ficar atento que agora vai começar as venda de fumo e eles sempre fizeram um trabalho 

bom acompanhando aí o interior pra eles dar uma reforçada melhor esse ano novamente aí é um 

trabalho muito bom que eles fazem aqui dentro da nossa cidade. E também muita gente só fala que eu 

só crítico. É que nem eu sempre comento aqui. O que está certo eu vou cobrar. O que está bom vou dar 

os parabéns. Agora no feriadão como o trabalho de taxista aqui duas pessoa vieram aqui no posto de 

saúde e foram bem atendido. Então a gente é que nem eu sempre comento, a gente não pode criticar 

todo mundo porque tem o que faz o serviço bom e tem aqueles que tem preguiça e não ou honram seu 

salário. É que nem eu sempre falo, sempre comento. Eu vou batalhar no que estão as coisas pra 

melhorar o que está errado. Mas também vou dar os parabéns que está certo. Até essas pessoas que eu 

trouxe comentaram. Oh olha, eu até nem tenho que, não tenho o que reclamar. Já vem antes, tempo do 

Luizinho, tempo do tempo Odone, tempo do Rui. Muito bom o atendimento. Só que aí a gente 

conversando, a gente tem que melhorar cada vez mais, que não pode ficar e a gente parar no tempo. 

Então a gente como cobra a gente é que nem o funcionário da saúde e vários setores da prefeitura. A 

gente está sendo pago, a gente tem que executar o serviço e não deixar o povo na mão." Usou a palavra 

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

saudação. "Estava aqui revisando as respostas que foram encaminhadas, com a questão do piso do 

magistério foi no espaço, foi colocado aqui que está sendo feito um estudo sobre o impacto financeiro. 

Na próxima sessão eu vou estar encaminhando um pedido sobre esse estudo, quero uma cópia desse 

estudo. E já adianto pro executivo que não vou aceitar uma resposta dizendo que será encaminhado em 

momento superior. Se é pra demorar, se não está pronto então não encaminhe ainda, mas encaminhe 

quando estiver pronto. Quero aqui deixar reservado esse pedido. Também hoje estive conversando com 

o secretário de saúde ali também relacionada a uma resposta que foi feita aqui, a questão da 

farmacêutica. Tem essa história que vão fazer um concurso que não vai ter a vaga de farmacêutico não 

sei, mas vou de novo aqui deixar o pedido que encaminhe pra essa casa um pedido ou um projeto pra 

contratação de uma farmacêutica. Eu acho que o que não pode é ficar na inércia aí as pessoas cobram 

da gente, esses dias eu e Laureni fomos cobrado três quatro vezes consecutivo na frente da secretaria 

ali e a gente diz, a gente tá cobrando do Prefeito, tá cobrando do Prefeito, só que o Prefeito não dá o 

andamento pelo menos mandar o projeto pra cá, tenta, quando ah, não vai arrumar pros profissional, 

mas tenta? Pelo menos a gente tem um retorno pra dar para as pessoas, né? Também eu sou como o 

colega Maninho falou a gente é vereador de oposição mas o que tem que elogiar a gente elogia o que 

tem que questionar a gente questiona a questão das estradas a gente sabe que está complicado, sabe 

que tem bastante pedra, sabe o que criou bastante valo, tem pontos aí que estão já estavam críticos 

antes agora pioraram ainda mais tem essa função desse óleo que ficou quanto tempo sem, mas no final 

do ano passado, eu queria ter comentado e não comentei ainda, questão da água de duas escolas que 

estavam apresentando uma certa, um problemas vamos dizer assim. Aí quero aqui parabenizar o 

Clayton secretário da saúde que correu atrás e que foi me passado foi resolvido, foi contratado uma 

empresa que vai fazer esse serviço. Uma questão que estava gerando bastante preocupação nos pais 

dessas crianças, dessas duas escolas, mas quero aqui deixar já esse recado pra esses pais que tá 

resolvido essa questão e parabenizar o Clayton por essa, por ter corrido atrás, sempre se mostrou 

bastante preocupado." Usou a palavra o VEREADOR FABIO, Líder do MDB, saudou novamente 

quem não estava presente em sua primeira saudação. "Vi um comentário ali duma pessoa, não vou citar 

o nome também, mas a respeito de uma pediatra e mais atendimentos e horários no nosso município. 

Esse foi o primeiro pedido que eu como vereador coloquei nessa casa. Então a gente às vezes fica triste 

da gente fazer a indicação e cobrar e o problema persistir. Mas vamos à luta, vamos novamente ver o 

que que precisa, o que que aconteceu com a administração não deu esse auxílio. Quero agradecer 

também as respostas encaminhada a nossa casa. Semana passada eu tive cobrando porque a gente faz, 

faz indicação e pedidos e a gente não recebe respostas. Mas quero agradecer, vou ter encaminhado 
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hoje, veio várias respostas pra nossa casa. Uma delas até muito importante que é a questão das casinhas 

lá do programa Minha Casa Minha Vida que eu tinha feito semana passada a respeito da doação dos 

materiais para os seus beneficiários. Então a resposta veio que será analisada a possibilidade de 

doação através de meios legais que permite que seja distribuído de forma legal. Então tomara que isso 

concretize que é um... acho que é um ponto muito positivo pro município e acho que as pessoas já que 

não receberam suas casas de repente tem o direito dos materiais que ainda se encontram lá. Eu não 

sou muito fã também, mas queria deixar um comentário também através das publicações que 

aconteceram aí nas redes sociais. Eu faz muito tempo que eu trabalho num caminhão, quem me conhece 

aí sabe bem a situação. O colega Lagarto aqui também. Eu já desde o tempo do mandato do Odone, do 

Rui, eu já fiquei em vários lugares com caminhões empenhado. A gente entende às vezes a situação que 

não é problema do município, eu não tô dizendo que esse não seja, mas eu nunca entrei numa rede 

social aí pra ofender ninguém e achei muito mais, sempre mais correto, procurar diretamente a 

administração e falar com eles e desde o tempo do Rui e do Odone sempre fui muito bem atendido por 

eles até. Então eu acho que às vezes seria muito mais vantajoso procurar, tentar conversar do que a 

gente interagir nessas redes sociais. Teve comentários ali que eu acho que não teria necessidade disso 

aí. Teve comentários ali de pessoas que falou, chamou o prefeito, o vice-prefeito e nós vereadores de 

vagabundos. Eu acho que todos os vereadores que estão aqui estão à disposição da população em 

qualquer horário, em qualquer tempo que precisar, eu mesmo quando eu me elegi vereador procurei o 

vereador Angulista no caso perguntando se eu como vereador, eu tenho carteira de motorista igual de 

qualquer operador que trabalha ali, se eu como vereador poderia me disponibilizar a trabalhar pelo 

município em dias de sábados ou feriados mas esse que é o problema às vezes a pessoa quer ajudar 

mas a lei não permite. Eu como vereador eu não posso botar a mão em bem nenhum, em veículo nenhum 

do município. Era isso presidente. Queria dar um boa noite pro pessoal. Bom retorno às suas casas em 

nome de todos os vereadores da nossa bancada MDB uma boa noite a todos."  Usou a palavra o 

VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder do PDT, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Eu já falei que tinha um pedido nesta casa e a vereadora Laureni, 

deixo esse pedido na casa. Ontem eu estive conversando com o secretário de obras, o Toninho, tem 

aquelas estradas que eu pedi faz tempo ele me disse que não teve condições de fazer que ele estava só 

com uma máquina, eu disse Toninho dá uma força, não é eu que estou passando todo dia ali, eles que 

estão precisando aquilo ali, é a estrada do Racife e a estrada que sai no Dilnei ali, que sai no Ferrugem. 

Ele me disse que passou ali está ruim mesmo diz ele. Está ruim aquilo ali. Eu passei dois dias carregado 

com o caminhão, eu não, outro rapaz se empenhou noutra estrada e eu não pude passar, mas saí por 

ali carregado, mas vim embora graças a Deus, é buraco e pedra tem bastante. E ali no Racife tem que 

botar um pouco de cascalho numa lomba ali e o mais é uma patrola só. Ele disse que quer ver se faz na 

semana que vem isso aí. Tomara Deus que faça. Eu não botei pedido nenhum de estrada hoje porque 

eu sei que não tem como eles fazer tudo isso aí. Todo mundo pedir. Aqui no centro está ruim. Todo 

mundo está sabendo disso aí que está horrível. Mas eu conversei com ele. Hoje conversei com o São 

Nunca também, ele disse, somos obrigado a fazer essa semana que vem. Então deixo esses pedido aí 

que faça isso aí pra todo mundo isso aí que está fazendo falta. Também quero parabenizar o vereador 

Fábio pela passagem do aniversário dele. Seja muito feliz. E o Leandro também e seja bem feliz os dois 

aí que bastante sucesso na vinda aí. Gurizada e vamos trabalhar, temos que trabalhar, temos aqui foi 

o povo que nos botou e o povo nos tira aqui quando quiser. Isso aí. Boa noite a todos e bom retorno 

dessas casas." Usou a palavra a VEREADORA LAURENI, Líder do PTB, saudou o Presidente, 
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 demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Gostaria de dar os parabéns aos 

meus colegas por mais um ano de vida vereador Leandro, vereador Fábio que Deus abençoe vocês, que 

dê muita saúde e muito trabalho, muito sucesso na vida de vocês, tanto particular como profissional, 

né? Junto com as famílias. Também gostaria de deixar um lembrete aqui que o secretário da assistência 

social Alexandre postou uma postagem do CRAS Bem Viver aqui de Barão do Triunfo. Aqui as 

atividades dos grupos do PAIF estão retornando. A nossas mulheres que participavam tomara que 

consigam ir né? Porque foi muito tempo parado. Então está Então tá assim, dia oito do três, às nove 

horas, na Costa da Serrinha. Se alguém tiver ouvindo, né, mulherada? Vamos se juntar. É uma hora de 

lazer, das pessoas conversarem, botarem pra fora o que sente. Vai assistente social, vai a psicóloga, 

né? Então eu acho que é um dia muito interativo pra quem tá necessitando e quem tá só dependendo de 

ficar muito em casa, foi um tempo muito judiado, mas que tá voltando ao normal. Oito do três, nove 

horas, Costa da Serrinha, quinze do três às treze e trinta na Invernada dos Abreus, lá Marcírio na tua 

associação, vinte e nove do três, às treze e trinta, na zona dos Pachecos. Eu participava muito desses 

encontros e sei da grande, da grande necessidade e o que proporciona pra nossa mulher que está né só 

em casa e ela precisa desses encontros. E as nossas profissionais estarão chegando, né? E dando 

segmento nesse trabalho. Também gostaria de dizer que a nossa colheita do fumo, né? está dando pra 

nós assim um alto astral porque a gente sabe que onde tem colheita boa o município vai pra frente. 

Hoje só gostaria de frisar uma coisa. Hoje falei com uma mulher que ela é plantadora, ela planta pra 

ela e ajuda o pai dela. Não vou te citar nomes. Ela me disse, no ano passado eu vendi uma estufada, 

tirei da estufa a mesma quantia que eu vendi o ano passado e eu vendi esse ano. O ano passado eu vendi 

por dois e novecentos. Tudo classificado e todo manocado. Agora semana passada eu vendi a mesma 

quantia, uma estufada, solto o fumo, só enfardado por doze mil. Então digo assim parabéns ao nosso 

agricultor. Cuidado. Cuidado com as pessoas que tão, né? Correndo pra comprar seu fumo no galpão. 

Cuidado os preços porque está valendo." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE ALVÍCIO, 

saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Bom, não podia deixar de dar os 

meus parabéns aí pro aniversariante aí, né? semana passada o nosso vereador Leandro que tu continue 

sendo esse parceirão aí, te desejo tudo de bom na tua vida aí. Também ao nosso vereador Fabinho aí 

quero te parabenizar com meus parabéns e seja muito feliz e continue sendo esse parceirão aí. Também 

eu queria comentar, né? Que a nossa Brigada Militar está fazendo um excelente trabalho, eu tenho 

notado, eu moro no interior ali onde eu moro, é difícil o dia que eles não passam de noite na estrada, 

eles estão transitando, eles já estão fazendo esse trabalho aí de proteção ao Agricultor pra que não 

venha furtar os fumos nos galpão. Estão de parabéns a Brigada Militar. E naquela reunião que a gente 

teve ali no paroquial até eu comentei com eles ali naquela época, com o Abreuzinho e com eles que 

estavam ali pra que fizesse um trabalho bem feito porque esse ano ia ser bem mais complicado que o 

ano passado mas eles estão, eu tenho visto eles de noite direto aí na serra aí. Estão de parabéns, 

continuem assim que vai ser difícil dos que faz as anarquia poder fazer anarquia." Nada mais havendo 

a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, 

dia sete de março de 2022. 

 

 

Sala de Sessões, 03 de março de 2022. 
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