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

Casa Legislativa, realizou-se a quinta 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 04/22, previamente 

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

leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: OFGP n° 033/2022 

encaminhando pedido de retirada de pauta do Projeto de Lei n° 12/2022.  RECEBIDAS 

DE TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. N° 007/22 

encaminhando proposições aprovadas em 03 de março 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. "Quero rapidinho, presidente, só aproveitar meu espaço pra 

desejar um feliz dia da mulher que vai ser amanhã, que é um dia muito festivo no mundo 

inteiro. E temos que... temos sim que dar os méritos as mulheres no dia a dia vão cada vez 

mais tomando seus lugares na sociedade, na política, no trabalho e sem contar a mulher 

do lar que é a que mais atuação tem e que faz que a vida da família toque da melhor forma 

possível. Feliz dia das mulheres a todas as mulheres baronenses, do Rio Grande do Sul, 

do Brasil e do mundo." Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente desejar 

a todas as mulheres amanhã um feliz dia da mulher, valorizo muito todas as mulheres, tem 

no meu convívio, minha mãe, minhas irmãs, minha esposa, minhas colegas, nossas 

funcionários da casa, nossa colega vereadora, ano passado tivemos... no outro mandato 

compartilhei o mandato com a Luciane, hoje estamos aí com a Laureni e acho que é sempre 

a mulher é um ponto de equilíbrio onde elas participam. Sempre digo e não é por estar na 

frente da... agora usando a tribuna que vou estar repetindo. Que o homem que escuta a 

sua mulher vai pra frente. Por causa que a mulher sempre tem um olhar mais diferenciado. 

O homem vai muito pela emoção, como a gente diz aqui no arará e a mulher já tem o olhar 

mais centrado. E acho que isso é muito importante. A gente está convivendo com isso. 

Deixar aqui um pedido, agora a pouco acabei de chegar de Porto Alegre, cheguei atrasado 

até pra participar das reuniões, uma atenção especial ali na estrada da Linha Francisca, 

na semana passada, retrasada deu um problema, não é o que eu tô, não é o que eu tô 

querendo puxar aqui, mas deixar uma atenção ali pro executivo que tem bastante barro e 

se for possível, ficamos em prontidão que quando vê pode ter algum caminhão que venha 

atolar e assim que possível arrumar aquela estrada ali que a gente sabe das dificuldades 

que é o acesso ao nosso município num período de chuva, essa semana parece que vai 

chover todos os dias, que bom que vai chover, que bom que nossa região não tá 

enfrentando o que o norte do estado tá enfrentando. Mas deixo aqui o pedido pro executivo. 

No ano passado fiz uma indicação aqui nessa casa pra que a prefeitura entrasse em 
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contato com a Defensoria Pública da União pra a respeito de um atendimento que a 

defensoria presta nos municípios. Essa defensoria vem bastante Sertão e bastante 

Mariana. Na época a resposta veio que seria providenciado e um dia no final eu já no final 

do ano passado entrei em contato com o município vizinho que perguntei como é que foi 

que eles conseguiram isso, aí me disseram que eu tinha que enviar um e-mail pra 

defensoria e enviei, pedi o e-mail e entrei em contato pra perguntar como é que funciona 

pra que eles venham aqui no município. A Defensoria Pública são advogados públicos, 

são do Governo Federal, pagos pelo Governo Federal atendem situações previdenciárias, 

de auxílio emergencial, de auxílio doença, tudo que é tipo de auxílio. E eu tenho contato 

bastante gente no nosso município que tem dificuldades. Tem um senhor aqui no nosso 

interior que tá há mais de um ano sem receber sua aposentadoria, coisa que já poderia ter 

aposentado por um erro num preenchimento dum documento. Aí teve que procurar um 

advogado particular pra conseguir buscar essa aposentadoria. Mas enfim, a Defensoria 

Pública presta esse serviço e como falei no ano passado mandei um e-mail perguntando 

como é que era. Fui por surpresa minha na mesma noite um cara já me ligou, um defensor 

público da união me ligou dizendo que aquele ano não tinha mais condições de vim, mas 

que estariam estudando a possibilidade de botar Barão na lista desse ano. Nesse ano, 

nesse mês, lembrei desse fato e mandei um e-mail de novo pro mesmo lugar, pro gabinete. 

E pra minha surpresa, grata satisfação, me informaram que dia vinte e nove de março 

estão planejando vim aqui no nosso município, serão de três defensores públicos que 

estarão atendendo a nossa comunidade. Foi me passado isso no final da semana passada 

até ia procurar o executivo hoje pra combinar e passar essa informação mas como tive 

que sair a Porto Alegre não pude procurar mas amanhã eu vou estar procurando eles pra 

maximizar o uso desse pessoal que vai vim aí, não é todo dia que a gente tem advogados 

gratuitos e ainda mais do Governo Federal a disposição. Mas fica aí o convite pra todos 

os vereadores também se envolverem e ajudarem a divulgar isso aí, serão por ordem de 

agendamento no dia vinte e nove aí as pessoas que tiver qualquer problema com questão 

de previdência, de auxílio emergencial que foi negado, de auxílio doença, de auxílio 

acidente. Marque, agende e venha nesse dia que vai receber o seu atendimento e o seu 

encaminhamento, daí depois que veio encaminhou dali pra frente é com esses advogados 

que são grátis, são gratuitos. Pago pelo imposto brasileiro e evitando que essas pessoas 

vão pagar um absurdo que nem as vezes é pago, dez, vinte, trinta por cento de uma causa 

pra um advogado particular. Vou estar passando pros colegas depois as informações 

também e espero que a população fique sabendo disso que vai ter esses advogados, 

procurem seus direitos, procure essa oportunidade pra que sejam atendidos e conseguir 

buscar seus direitos, não buscando nada que não seja o seu direito. É direito da 

população." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram 

convidados a fazer uso da palavra. Usou a tribuna o VEREADOR JAIRE VARLEI, 

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

"Também quero dar os parabéns pelo dia das mulheres, que é amanhã, mas vamos 

antecipar hoje principalmente pra minha, como tem as colegas aqui que são mulheres, a 

vereadora também. Quero dar os parabéns pra ela. Eu tenho um pedido nesta casa hoje 

aí de providência. É sobre as ruas de Barão, até acho que vocês já viram aí. Não acho eu 

que não vai ser muito difícil aí, até tive conversando com o executivo hoje, a brita é mais 

difícil, mas aquela... a gente diz a borra de ferro que é da Gerdau ali isso aí vai ser muito 

importante vai terminar um pouco essa poeira e também vai evitar esses valos que estão 

abrindo então isso aí vai ser muito importante. Eu tenho esse pedido na casa aí. Espero 

que os colega dê uma força aí. Pra vim isso aí. Eu sei que não vai sair muito caro. Também 

quero deixar um convite pra vocês colegas. Se quiserem ir amanhã vem o assessor do 
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Afonso Mota aí, vai vim trazer uma emenda pra nós, já conversei com o prefeito das oito 

e meia, nove horas, ele vai estar ali oito e meia, mas eu já disse das oito e meia, nove 

horas. Não sei nesse tempo agora de chuva, se ele vai vim ou não, mas se vai chegar oito 

e meia, mas ele disse que certo, oito e meia ele quer estar ali. Então deixo o convite pra 

vocês, se vocês quiserem ir ali, ficou de ser ali na prefeitura então se vocês quiser ir ali 

vai todo mundo ali. Também hoje mesmo de manhã estava me ligando aí. Liguei pro 

prefeito hoje cedo, ele me disse pra mim que, não, vou ajeitar essa estrada ali Lagarto, 

acho que ele está no lugar do secretário agora, está de férias o Toninho, né? Quer dizer, 

não, vou ter que ajeitar porquê... disse prefeito vai ser todo dia que chover vai ter que estar 

puxando um ali se não botar um saibro ali. Ele até me disse que ia arrumar hoje aquilo ali 

mas de repente não deu tempo. Uma estrada boa nós temos que ter aqui pra sair. Até hoje 

eu estava conversando com o Lelei agora de tarde ali ele me, até me passou isso, eu já 

pedi pra ele. Então que fique pronto mas pelo menos uma saída. Carregou o caminhão vai 

por Sertão, o Sertão vai embora, não tem problema nenhum. É isso aí, deixa os pedidos, 

depois eu falo mais um pouco." Usou a tribuna a VEREADORA LAURENI, saudou o 

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

dizer que a gente teve outro tempo feio hoje com chuva né gente? Esperamos que nada 

tenha acontecido. A gente sabe que nosso colégio aqui JJ foi tirado mais um pouco de 

telhado hoje, com o vento que teve mas a parte de cima e é onde está se esperando a 

renovação do colégio mas que não tenha acontecido aí no nosso município coisas piores, 

porque a gente tá travando uma batalha, né? Hoje mesmo teve um pessoal do Arroio 

Grande, onde estavam, perderam fumo, perderam fornadas de fumo, três dias com 

gerador, queimou gerador, os Karpinski que estavam né? Muito descontentes, aonde foi 

ligado até pro presidente da CERTAJA onde essa mesma pessoa falou com ele, né? Pra 

corrigir a rede, né? Foi uma extensão de rede, uma trifásica e está dando sérios problemas 

e a gente entende o pessoal né? Que é a safra dele e o nosso povo não pode perder. Mas o 

presidente foi muito atencioso e prometeu que estaria junto e deu até o telefone pode se 

passar pra essas pessoas. Também gostaria de agradecer aos colegas, né? Pelo dia da 

mulher que seria amanhã, a parte que me toca mas também gostaria de falar, né? Porque 

sou mulher, sou defensora da mulher e não deixaria de dizer que a mulher, ontem foi dia 

da mulher. Hoje é o dia da mulher e amanhã será o dia da mulher. Né? Enquanto houver 

dias enquanto houver mulheres, né? Eu só digo que a mulher seja sempre lembrada, não 

apenas no dia oito de março, um dia, mas no dia a dia que seja respeitada, né? Com muito 

carinho, muito amor, hoje e sempre. Ser mulher é saber jogar com as situações, é saber 

driblar os problemas, defender, ser juíza da própria vida e da própria família. É saber que 

não existe impedimentos para ser feliz. A mulher de hoje é mulher guerreira, é mulher 

valente, é mulher que batalha, é mulher que ensina, é mulher que aprende, corrige, que 

arruma e que se enfeita. Mulher gera a vida uma coisa divina. A mulher adota, a mulher 

ama, a mulher cria, a mulher cuida, a mulher ampara. Mulher, a mulher sempre ela tem 

um pouco de menina, ela brinca, ela sorri e ela encanta. Mulher é doce, é forte, mais forte 

do que muitas vezes se pensa. Ela é uma amiga, ela é uma amante, ela é sensível. Então 

feliz dia da mulher a todas as nossas guerreiras e batalhadoras do município, do estado e 

do Brasil. Né? Feliz dia da mulher e que as mulheres encontrem seu caminho, que as 

mulheres tem todo o potencial para que ir atrás dos seus sonhos e nunca desistir. A mulher 

ela é o esteio de uma casa." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram 

discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, Projeto de 

Resolução e Projeto de Lei:  INDICAÇÃO Nº 031/2022 DOS VEREADORES 

MATEUS E MARCIRIO que seja estudada a possibilidade de concessão de aumento para 

os estagiários, acha vista que o auxílio pago a esses se encontra defasado sem aumento a 
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mais de 10 anos se tornando por vezes até inviável a permanência do jovem no estágio 

devido aos custos de transporte e alimentação. INDICAÇÃO Nº 032/2022 DO 

VEREADOR MATEUS que seja estudada a possibilidade de ampliação do programa 

Nota Fiscal Gaúcha em nível municipal, ampliando o número de sorteados e também 

promovendo a distribuição de recursos para as entidades do município, promovendo uma 

campanha para que essas indiquem entidades locais para receber recursos. INDICAÇÃO 

Nº 033/2022 DOS VEREADORES MARCIRIO E LEANDRO que seja cedido como 

forma de comodato um dos tratores que já tem no pátio da Prefeitura para a Associação 

Nossa Senhora Aparecida. INDICAÇÃO Nº 034/2022 DO VEREADOR FABIO que 

seja estudada a possibilidade de ajudar com a mudança, pessoas que se mudaram e queiram 

voltar novamente para o município, bem como pessoas que queiram trocar de residência 

dentro do município e que não tenham condições, com estudo de caso comprovado através 

da Assistente Social do município. INDICAÇÃO Nº 035/2022 DO VEREADOR FABIO 

que seja estudada a possibilidade de realizar serviços com as máquinas da Prefeitura em 

locais de 4 a 5 km fora do município, onde através do serviço realizado posteriormente terá 

um retorno financeiro para o município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 019/2022 DO 

VEREADOR JAIRE VARLEI que seja providenciado colocação de material do tipo brita 

ou escória de ferro nas ruas de chão batido no centro da cidade para evitar poeira e 

valos.  PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 020/2022 DOS VEREADORES LAURENI 

E FABIO que seja providenciado patrolamento da estrada Linha Dona Francisca até o 

pouca sombra, bem como que seja retirado as madeiras da antiga moradia do pouco sombra 

e seja refeito a entrada naquele local, visando abrir mais a estrada para obter maior 

visibilidade no local. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 021/2022 DO VEREADOR 

LEANDRO que seja providenciado patrolamento e colocação de canos na entrada da casa 

do Dilon do Vardo.   Justificativa: Motivo de problemas de saúde e não conseguem acesso 

até a casa dele. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 022/2022 DO VEREADOR 

MARCOS que seja providenciado pintura do meio fio da rua 7 de setembro entre a rua 

Tassinari Cesari e Linha Francisca para estacionamento de mão única, preferencialmente 

no lado direito sentido Linha Francisca, afim de evitar tumulto de veículos, devido ter uma 

oficina nessa rua acaba atrapalhando muitas vezes a chegada de veículos no local. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 009/2022 DO VEREADOR MATEUS que seja 

encaminhado cópia do levantamento realizado sobre a concessão do piso salarial do 

magistério conforme resposta da indicação n° 001/2022. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

Nº 010/2022 DO VEREADOR LEANDRO que informe quais secretarias serão alocadas 

no prédio reformado em cima do prédio da secretaria de agricultura. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO Nº 002/22 – Prorroga a Vigência da Resolução n° 09/2020 que estabelece 

novos procedimentos preventivos ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID 19), no 

âmbito da Câmara Municipal de Barão do Triunfo/RS e dá outras providências. PROJETO 

DE LEI Nº 016/22 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 dá outras 

providências. 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. "Também queria desejar um feliz Dia da 

Mulher pra todas as mulheres guerreira aí que é o dia delas amanhã, queria desejar o Dia 

da Mulher pra elas. Também queria comentar novamente aí sobre as fraldas. Hoje me 

ligaram sobre a questão das fraldas. Daí eu falei que eu ia chegar no Barão, que eu não 

estava no Barão, que eu ia chegar na secretaria pra tirar saber. A pessoa mesmo falou, 

não deixa pra mim que eu vou lá e já tiro a ela passou pra mim que não tem então a gente 

fica muito triste aí com essa enrolação aí as pessoa precisando. Também queria comentar 
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aqui já foi botado na casa aqui sobre tirar a identidade, documento aqui no Barão. Hoje 

eu fui a Sertão Santana, em Sertão não estava lá, funcionário tá detestado pra tirar uma 

identidade. E aí tive que ir a Mariana e aí a gente fica surpreso porque Sertão tem, 

Mariana tem e aí até a pessoa que fez lá com esse cidadão aqui do Barão ela comentou 

que era muito triste porque o que ia de gente lá em Mariana pra fazer as identidades e 

alguns documentos que precisa, aí eu até comentei que já foi botado o pedido aqui na casa 

alguns colegas botaram que a gente fez a nossa parte então agora o prefeito tem que 

estudar pra fazer essa melhoria porque é tão importante e tem gente que não tem condições 

de se deslocar, então eu fiz a minha parte, também peço que o Prefeito agilize isso daí pra 

evoluir nosso município, porque realmente a gente tá ficando pra trás, a gente só vê os 

nossos municípios vizinhos fazendo coisas diferente e a gente parar no tempo. Então está 

na hora da gente ter mudança também. Pensar pra frente e vamos à luta." Usou a palavra 

o VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também quero deixar os meus parabéns 

para as mulheres pelo dia da mulher amanhã. Porque a mulher é um dos esteio da casa. 

A mulher ela vai pra lavoura, trabalha, vem fazer almoço, fazer café, pros peão e pra tudo 

e enquanto a gente fica lá trabalhando depois vem dar uma descansada meio-dia. Então 

merece todo o nosso respeito e também tem mulher que é professora, tem mulher que 

trabalha de empregada pra ajudar a sustentar a casa então essas pessoas a gente tem que 

ter uma admiração muito grande. Então deixo meus parabéns pra todas as mulheres. 

Também eu tive essa semana passada fazendo um pedido de providência e até uma 

indicação sobre a limpeza das estradas da Invernada lá que ficou as marcas da forte 

tempestade que se ocorreu naquela região e não foi feito ainda a limpeza da estrada. Então 

eu deixo de novo aqui um pedido verbal pro executivo que se puder mandar que mande 

uma equipe lá limpar as estrada, está muito perigoso aquilo lá. Muita árvore no meio da 

estrada. Fica difícil acessar. Também quero dizer para o executivo se puder mandar 

pedido de informação que eu fiz dia vinte de dezembro. Deixei nessa casa aqui o pedido e 

até ontem não tinha recebido. Talvez ainda receba hoje. Mas deixo o pedido aí me mande 

esse pedido de informação que o pessoal que me pediram, os professores já estão me 

cobrando." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou novamente 

quem não estava presente em sua primeira saudação. "Gostaria aqui de... foi votado e não 

foi comentado a questão da grade, assim foi a questão do trator na ocasião parabenizei, 

agradeci em nome do município ali ao Biolch que foi o que destinou a emenda, acho que 

todo deputado que destinar algum recurso para o município tem que ser valorizado. Deixo 

aqui os parabéns, transmita a ele e o agradecimento a ele ao Alvício. Também falando de 

emenda, hoje recebi o documento ali da emenda do Pedro Westphalen no valor de duzentos 

e trinta mil pra auxiliar na compra de uma ambulância, já foi passado pro secretário. 

Também deixar aqui o agradecimento pra ele. Também um valor importante pro nosso 

município. Fica também aqui registrado uma preocupação, a questão da energia elétrica, 

teve gente que até ontem não tinha luz do temporal de domingo. Gente com sete dias sem 

energia elétrica. É uma vergonha a questão o que aconteceu. Claro a gente sabe que tem 

é uma rede muito devassada, muita rede no meio do mato, mas foi me passado hoje que 

teria... uma pessoa teria ligado pra CEEE cobrando essa questão e foi a CEEE passou que 

teria que ser o município fazer essa limpeza, eu vou ir atrás essa semana pra saber se é 

verdade isso, mas de todo o modo, acho que seria bem útil, já ajudava bastante a questão 

foi falada aqui da roçadeira, se nós tivéssemos uma roçadeira roçando a beira das estrada 

já ajudava bastante a limpeza embaixo da rede evitando de mato crescer e vim encostar 

nos fios e acabar deixando o pessoal sem energia. E como ela, acho que foi a vereadora 

que falou antes a questão da energia, chega nessa época da safra o pessoal tocar dias e 
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dias de gerador aí gastando trezentos pila, quatrocentos pila de óleo por dia pra tocar as 

estufa. É uma vergonha. Também fico, compartilho da tua ideia Maninho, fico triste ver 

essas coisas que não acontecem no nosso município, como a questão do RG. Hoje mesmo 

estava fazendo o meu serviço e estava no cemitério, estava pensando nisso. Na questão do 

cemitério que é questões que não se desenrolam que eu não consigo entender o porquê. A 

questão do RG até pouco tempo atrás falavam que tinham comprado os equipamentos e 

não tinham o profissional. Veio o pedido pra essa casa pra contratar dois escriturados, 

aprovamos e o serviço não começou. Já mexi até com o prefeito, prefeito  pega e indica 

uma funcionária pra fazer esse curso pra ir atrás digo, ainda mexi, pega, indica a minha 

irmã se ela ficar brava que ela fique brava comigo, a minha que trabalha na prefeitura, se 

vai ficar brava que fique comigo, mas não vejo essa atitude o executivo em tentar resolver 

questões simples como essa questão do RG e claro a questão do cemitério também, é uma 

questão mais complexa mas eu não vejo a atitude do executivo de correr atrás, sei que 

alguns setores já ocorreram atrás, o engenheiro já fez a parte dele, mas a que eu saiba tá 

trancado no jurídico há tempos. Então deixo aqui a minha indignação nesse sentido." Usou 

a palavra o VEREADOR FABIO, Líder do MDB, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Queria já antecipadamente também 

parabenizar todas as mulheres pela passagem do seu dia que será amanhã. Principalmente 

a minha esposa, a minha mãe também. Nossa colega vereadora aqui, as mulheres que nos 

auxiliam na casa também. Então quero já deixar meus parabéns a elas também. O pessoal 

andou comentando, me falando também e teve aqui nessa casa falando sobre a retro que 

está lá no Cerro dos Abreus, eu não sei se as pessoas não tão informada, mas já quero 

deixar dito aqui para as pessoas que cruzam lá e vejam ela porque que ela está lá, que ela 

está com o motor pifado, né? Motor está na prefeitura. Estive hoje conversando com o 

prefeito. Já estão as peças ali. Então já está sendo trabalhado na parte de montagem do 

motor. Então esperamos que logo, logo essa retro já esteja trabalhando pra comunidade 

novamente. Quero deixar um pedido verbal aqui também pra nosso secretário que dê uma 

atenção naquele trajeto ali naquela estrada que dá acesso à Cachoeira do Roque ali. 

Pessoal anda me comentando, eu tive lá ontem passando. Está intransitável mesmo. O 

mato tomou conta da estrada. Tu não consegue mais cruzar de carro naquela estrada sem 

bater nas árvores praticamente. Então deixo um pedido verbal aí pro nosso secretário aí 

que dê uma olhada lá e assim que tiver uma possibilidade de fazer aquele trajeto ali. Hoje 

tinha um amigo meu me comentando, botou no status, nas redes sociais e eu até liguei pra 

ele e ele, a esposa dele passou mal teve no posto de saúde e ele estava questionando o 

atendimento do posto ali. Então, já vou dizer mais uma vez pro pessoal aqui, procurem, 

quando tiver algum atendimento, se for no posto de saúde, for alguma secretaria, procure 

a prefeitura e faz o protocolo. É a maneira mais eficiente da administração ficar sabendo 

o que que está acontecendo. Então deixo aqui verbalmente dito pro pessoal qualquer 

implicância ou acidente, qualquer danos que estiver no atendimento de qualquer área de 

secretaria. Procure a prefeitura e procurem fazer um protocolo. Se eu não me engano é 

gratuito, né? Eu não sei, é gratuito. Tá? Era isso, presidente, em nome da nossa bancada 

MDB aí, 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. "A respeito que o Mateus falou sobre a energia está muito ruim ali no Passo 

Grande mesmo eles passaram umas duas, três vezes no mesmo lugar só que não arrumava 

o transformador que era, arrumava um e deixava o outro e não deixava aquele sempre pra 

trás. Aí foram lá e conseguiram. Mas o vereador Marcírio ele faz uma semana que está 

sem energia lá. Então isso aí é ruim, torrando fumo mas isso aí vão ter que tomar uma 

atitude, fazer alguma coisa, tá muito difícil aí. Claro, a respeito que eu falei da roçadeira, 
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roçadeira ajuda muito, porque as nossas estradas está horrível, que nem o vereador 

Angulista falou claro que um trator com cabine tomara Deus que consiga um, a gente sabe 

que é difícil. Eu mesmo tenho medo de passar na capoeira no meu trator. Se tem um enxame 

de abelha o que que vai fazer. Tem que abandonar tudo e ir embora. A gente sabe que é 

difícil. Mas que venham com cabine Rodrigo. Isso aí é muito importante pra nós aí, tu sabe 

disso, tu trabalha na prefeitura, tu trabalha de patroleiro, tu sabe disso aí. É importante. 

Mas deixei nesse pedido aí pro executivo aí que consiga um trator pra nós aí. Também já 

dei os parabéns a todas as mulheres, hoje não tenho minha mãe, mas tenho a minha 

mulher. E também Solange, Dalvana, meus parabéns pra vocês, a Ionice que tá lá, meus 

parabéns. Tudo de bom pra vocês, que o dia de vocês é amanhã, mas já tamo antecipando, 

a colega Laureni também ali." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE ALVÍCIO, 

saudou novamente quem não se fazia presente na abertura da Sessão. "Bom, também não 

podia deixar de dar os meus parabéns pra toda mulher baronense e do nosso Rio Grande, 

no nosso país e de todo mundo. E a mulher é o nosso braço direito. Sem elas nada somos. 

Deixo um abraço do tamanho do Barão pra toda mulher baronense, especialmente as 

agricultora que as que mais passam trabalho. Claro todas as mulher, tem a grande parte 

no nosso município, umas numas áreas, outras noutra mas as que mais sofre são as que 

trabalham na agricultura. Eu deixo o meu abraço especial e meus parabéns para as 

mulheres agricultora. Também não posso deixar de agradecer aqui mais uma vez o meu 

deputado Márcio Biolchi aonde nos concedeu essa emenda aí da nossa bancada, o MDB, 

onde a grade ali, a groba já está enganchada no trator pra começar a trabalhar, que nem 

o Rodrigo, presidente da associação me passou que já tem agendamento, lá o povo já 

estão... já tem serviço pra aquecer aquele motorzinho daquele trator, agendado. Então 

quero dizer que povo do Cerro dos Abreus estão de parabéns. Nós consegui esse êxito aí 

que é uma coisa muito importante pra nossa comunidade, pra nossa agricultura. Quero 

trabalhar aqui nessa casa durante o meu mandato buscando recurso para as associação 

para que melhore a vida do nosso povo da agricultura. Claro que todas as áreas são 

importante. Mas a agricultura é o nosso mestre aqui no nosso município. Tudo que eu 

puder fazer pra fortalecer as associação e as agricultura com certeza não medirei esforço. 

Então lá pra quinta ou sexta estou aguardando uma ligação do deputado talvez a hora que 

eu chegar em casa já tivesse me mandado mensagem se ele puder vim no Barão sexta-feira 

pra nós entregar o equipamento pra associação vai ser quinta e se ele não puder vim quinta 

vai ser sexta. Então eu estou aguardando. Com certeza até sexta nós já vamos estar 

entregando esse trator pra que o povo seja beneficiado." Nada mais havendo a tratar 

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

Ordinária, dia quatorze de março de 2022. 

 

 

Sala de Sessões, 07 de março de 2022. 
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