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

Legislativa, realizou-se a sexta 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 05/22, 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° 008/22 encaminhando proposições aprovadas em 07 de março 

de 2022; Of.LEG.  015/22 informando aprovação do Projeto de Lei n° 016/22. 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 JAIRE VARLEI, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também eu tenho um 

pedido uma indicação, nessa casa aqui hoje. Já estiveram me cobrando isso aí. Teve um colega que já 

pediu. Até acho que foi o Angulista. A respeito do transporte escolar ali da linha Dona Francisca e 

Alfredo Silveira. Eu deixo esse pedido porque eles não estão indo buscar eles vão ter que de táxi não 

tem condições. Então deixo esse pedido nesta casa aqui, são três alunos, toda as noites estão vindo, uns 

estão indo na outra estrada pra vim de ônibus pra o colégio aqui e eles não tendo no que ir embora de 

noite. Então eu deixo esse pedido aqui pro executivo que tome uma providência isso aí porque não tem 

como ficar desse jeito aí. Como tem outro aluno lá da linha do Marcírio lá. É o guri da irmã da Cíntia 

ali. Ele está indo de moto e nem carteira tem até o Generoso que o ônibus não está buscando ele mais 

lá. E o ano passado buscava, então eu deixo esse pedido aí porque fica muito difícil aí. Querem vir pro 

colégio mas se torna cada vez pior ainda. Também eu quero agradecer ao deputado Afonso Motta que 

semana passada veio o assessor dele aqui trouxe uma emenda parlamentar pra nós aí de cento e cinco 

mil reais pra agricultura. Isso aí vai ser muito importante. Até tivemos conversando com o prefeito ali 

e vai ser, acho que vai ser pra uma plantadeira que está fazendo bastante falta, tem ali tem mas é 

pequena. Uma plantação de milho, soja, bastante gente que está plantando aí. Então, o quanto maior, 

melhor, que seja uma de cinco ou seis linha, acho que essa verba chega. Se faltar vai ser muito pouca 

coisa, mas acho que chega. Até nós tivemos conversando sobre isso aí. Aí teve aí o assessor dele o 

Mauricinho, ficamos bastante tempo conversando aí. Vai ser muito útil isso aí. E tem que ser até dia 

vinte. Até tive conversando com o prefeito ele disse não, eu vou até o dia vinte tem que... Tem que 

cadastrar. Aí eu amanhã vou conversar com eles ali pra nós não perder isso aí, né? Ele ainda falou, 

prefeito, se não cadastrar até o dia vinte, não sai esse ano. Tem que ser até o dia vinte, tem que cadastrar 

ela ali pra liberar esse ano, então eu deixo esse pedido aí pro executivo, não sei se ele que está ali 

agora, acho que é o Alemão, mas qualquer um deles que for ali fica o pedido pra que faça isso aí. É 

isso aí, por enquanto 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 

primeiro lugar dar os parabéns ao vereador Marcos né? Mais uma rosa colhendo no jardim da vida né 

Marcos? Sempre agradecendo mais um ano que se passa isso é dádiva de Deus desejando a você muito 

sucesso, que Deus te abençoe e te dê muitas coisas boas na tua vida, junto com a tua família. Gostaria 

de deixar aqui um recado ao secretário de obras e ao executivo pelo recolhimento do lixo no nosso 

interior. Né? As pessoas estão reclamando que as lixeiras estão transbordando e até o lixo está caindo 
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pelo chão e os cachorros estão tomando conta. Então dê uma olhada, que dê uma apertada nessa nossa 

empresa contratada, né? Para que recolha os interiores, os interiores, as pessoas já tão se 

conscientizando e colocando lixo nas lixeiras só falta agora a parte de recolhimento. Então digo que 

dê uma olhadinha com carinho e que passe esse recado ao nosso contratado. No dia oito os sindicatos 

rurais junto com a FETAG se reuniram em Cerro Grande do Sul na representação do Dia da Mulher. 

Quero dar os parabéns ao nosso presidente do sindicato, seu Omero, Colovini aonde foi uma excursão 

daqui com as mulheres onde lá se reuniram, né? Pra comemorar o dia que não é só o dia oito, como 

dizem as sábias, dia de ontem, dia de hoje, dia de amanhã, sempre será o dia da mulher. Mas a mulher 

agora ela está mostrando o seu lugar né? Não se manifestando e as mostrando as suas habilidades e 

competência. Como temos mulheres em todas as áreas e a mulher é muito bem capacitada igual aos 

homens e muitas em muitas profissões. Não desfazendo ninguém mas a gente sabe que a nossa mulher 

ela conquistou seu espaço. Também gostaria de dar os parabéns ao pessoal da Costa da Serrinha, 

associação lá onde estivemos na quinta passada, né? Vereador Alvicio, vereador e nosso presidente 

hoje, aonde houve uma entrega de um trator, uma cedência, um trator e uma grade praquele pessoal e 

aonde esteve presente o deputado Capoani e a assessora do deputado Márcio Biolch que destinou uma 

emenda pro nosso município onde foi comprado esse trator. Quero dizer que foi um dia muito especial. 

A gente esteve presente e viu a quantia de mulheres que lá também se fizeram presente junto com 

os maridos na apreciação dessa entrega desse trator, dessa máquina. Então quero dar os parabéns pra 

aquela comunidade e dizer que é assim que se consegue as coisas. Participando e indo atrás e dizer 

que tá muito em bom lugar porque o pessoal do nosso município, o nosso colono, nosso agricultor, ele 

é muito esforçado, ele precisa de muito amparo. Então um dos amparos que o nosso município tá dando 

é essa cedências de máquinas e que isso continue acontecendo em outras associações não só naquela, 

que ela foi prestigiada agora, foi parabenizada por essas máquinas e que venham mais máquinas. O 

pessoal precisa e merece." Usou a tribuna o VEREADOR LEANDRO, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também queria deixar aqui os parabéns pro 

colega Marcos Garcia aí que Deus acompanhe ele, Nossa Senhora. Bastante saúde e paz. Que é um 

rapaz muito bom aí, todo mundo gosta dele. O importante é isso a gente ter amizade e o resto a gente 

corre atrás. Também que nem a colega comentou aqui sobre o trator lá da Serrinha que o colega 

presidente da casa, Alvicio, correu atrás e conseguiu com os demais colegas vereadores e nós também 

fomos a favor sempre unido pelo melhor pra comunidade, pelas associações que cada um aqui pensa 

de um jeito, outro pensa do outro, mas sempre quando for pelo município a gente tem que trabalhar 

junto e trabalhar com os pés no chão. Então queria deixar os parabéns pro Alvicio e demais colegas 

também pela bancada deles que é muito importante um trator e uma grade. A gente foi lá, os vereadores, 

algum não pôde ir, fico muito faceiro pelo convite do colega que isso é importante, a gente tem que ter 

união. Então estão de parabéns pelo presidente lá também todo mundo, estava tudo muito bonito. Agora 

vamos botar esse trator a trabalhar pra o pessoal ficar faceiro e muito feliz. E também queria dizer, a 

gente tem que batalhar também pelas outras associações também, porque se a gente conseguir botar 

um trator em cada associação e uma máquina é que nem eu comentei lá. Alivia um pouco a prefeitura 

porque o pessoal vem até aqui e tendo nas associações está tudo certinho aí não incomoda aqui da 

prefeitura. Então é muito importante. Também queria aqui falar sobre as estradas novamente até o 

Renan, o Brian ali perto do Barão que nem eu falei é um pouca duma vergonha, eles findaram o fumo, 

ali tem que o caminhão buscar, também muita gente estão cortando mato ali do Neo e eu comentei até, 

falei várias vezes essa vez eu falei direto com o Prefeito e ele me garantiu que no outro dia ele ia lá pra 

fazer a estrada se não chovesse. Só que o engraçado que não choveu aquele dia, no dia seguinte choveu, 

decerto ele já estava adivinhando que vinha chuva. Eu fico muito triste por isso porque eu falei com a 

autoridade máxima, não foi nem com o secretário e sim com o prefeito. Agora ficou de férias, vamos 

torcer pro vice-prefeito que assumiu aí pra ele pegar essa responsabilidade e dar uma ajeitada nessas 

estrada. Porque aqui dentro sendo mesmo é muitas críticas e perto do interior também. Ali no seu 

Gelson também que ele fez um bueiro por conta dele que eu sei. Não sei se a prefeitura foi lá ou não. 
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Hoje ele me procurou também e disse que entupiu o bueiro então é muito triste porque é perto então o 

que que custa? Aí muita gente as vez que nem uma moradora também lá passando o colega Alvicio, lá 

passando na rádio também hoje ela veio no Barão fez um protocolo. Que eu sou, né? Não é que eu sou 

contra o protocolo, sou muito quem sabe manda fazer o protocolo, depois nós toma uma atitude. Eu 

acho que não, não pode deixar o pessoal... pede pra um, pede pra outro e eles não resolvem. Eles tocam 

para o protocolo. Então eu acho que o prefeito tem que ter responsabilidade junto com o Toninho. Até 

no caso teve gente que andou pedindo pro Toninho. Ele nem deu resposta pra pessoa. Até eu mandei a 

mensagem pro prefeito ele olhou ele garantiu que ia fazer a estrada e aí o que que aconteceu? Tirou 

férias e o pessoal ficou na mão. Então agora eu estou aqui botando a responsabilidade pro vice-prefeito 

pra ele ver se ele consegue dar uma endireitada porque já teve ônibus escolar até perto lá da casa do 

vice-prefeito se empenhando e ficaram atolados. Então a gente fica muito triste por isso. Também quero 

dar os parabéns aqui pro colega Lagarto por essa emenda do deputado Afonso Mota. Muito importante. 

Cento e cinco mil real aí. Que nem ele falou vamos ver o que consegue tomara que resolva logo porque 

tudo que é de bom pro município a gente tem que ajudar e tem que apoiar e é isso muito obrigado." 

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

pessoas que se faziam presentes. "Presidente queria de primeiramente agradecer publicamente aqui a 

todas as mensagens de parabéns pelo aniversário que a gente recebeu pelas redes sociais, ligações e 

mensagens, na rua também isso me deixa muito feliz pelo reconhecimento das pessoas, pelo menos 

reconhecerem a gente e desejar um feliz aniversário, isso pode alegrar um dia, pode deixar um dia 

ruim, transformar um dia ruim num dia bom. Muito obrigado a todos. Temos também, presidente, uma... 

não podia deixar de parabenizar o senhor na pessoa associação da Costa Serrinha na pessoa do senhor 

como vereador da localidade e o presidente Rodrigo pela conquista do trator com a grade aradora lá 

pra comunidade que foi muito bem recebida pela comunidade na quinta, estivemos lá presente 

prestigiando a entrega, prestigiando a comunidade batalhadora, trabalhadora de Cerro dos Abreus 

que sempre foi e cada vez agora pode ficar mais trabalhador ainda com essa emenda conseguida lá pra 

região. Muitas vezes e queria também aqui deixar um abraço ao deputado Capoani que se fez presente, 

a representante do deputado federal Márcio Biolch, que também se fez presente na entrega, porque isso 

é muito bom pra nós, pra comunidade, recebemos... muitas pessoas dizem, os cara recebem um 

dinheirão pra ser deputado, não sei o que, mas os caras vem aqui, a gente quer que eles venham aqui 

essa história da gente ir lá na assembleia ficar atrás de uma mesa conversando com o deputado, isso é 

o que acontece, mas é chato, a gente quer que eles venham aqui. Mas é véspera de eleição, não me 

interessa. A gente quer que eles venham aqui. Eu sempre digo isso. E a gente gosta de levar o deputado 

no interior, a gente gosta de conversar pessoalmente com o deputado pra mostrar a dificuldade que a 

gente enfrenta aqui em Barão do Triunfo sem ter um acesso asfáltico, noventa por cento do município 

agrícola, né? E muitas vezes muitos deputados que não saíram do interiorzão não sabem essa realidade. 

Muitos nasceram e se criaram num maior centro, não tem o conhecimento da realidade mesmo. Então, 

isso que a gente precisa trazer essas pessoas aqui. Também muitas pessoas dizem ah mas o deputado 

traz uma emenda pro município mas esse dinheiro que ele devolve como emenda foi um dinheiro pago 

como imposto. Isso é lógico. Isso é lógico. Da onde que vai sair o dinheiro que o governo federal 

trabalha e investe nos municípios? Sai do imposto do trabalhador, do produtor de fumo, produtor de 

arroz, produtor de soja, o mercado, a farmácia, é isso que é o imposto que é transformado emendas. Já 

teve certa feita um deputado amigo nosso, inclusive vereador Mateus Deputado Jerônimo estava uma 

vez pleiteando pra transformar essa maneira de emendas pros municípios trabalharem com o seu, com 

a sua produção. Daqui a pouco né? Mas não que se criou no congresso lá e continua dessa maneira 

Mas que bom que a gente consegue emendas porque se não fosse as emendas quanto a gente passaria 

mais trabalho ainda nesse caso da emenda do vereador? Vereador Jairo Varlei também conseguiu uma 

emenda lá com o seu deputado Afonso Mota que vai ser muito bem colocado com certeza. O Marcírio, 

o Maninho, todos nós, bancada do MDB, PP, PTB, todos conseguem, todos conseguem. Dizendo isso, 

quero dizer novamente, reafirmar aqui que já falei na outra semana, mas estávamos de repente fui um 
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pouco afoito porque eu sabia que ia ser certo mas eu gosto de ter uma confirmação cento e dez por 

cento daquela emenda do deputado Feltes de cento e quarenta e nove mil conseguida pela bancada do 

MDB eu e o vereador Rodrigo mais em contato e mais em frente mais os vereadores da bancada também 

tem esse mérito assim como o prefeito também tem esse mérito. Então eu quero dizer que é um valor 

como eu já disse na outra vez, é um valor um valor de caixa livre. Desculpa. Caixa livre a gente pode 

investir mais em várias vários setores, Caixa Livre não quer dizer que a gente vai deixar no caixa lá 

pra prefeitura pagar a luz ou a água ou seja o que for. Não. É caixa livre pra investimento então a gente 

tá fazendo umas... conversando, sentando com o Prefeito, com os secretários necessários aí pra gente 

traçar um cronograma de investimento desse valor, são cento e quarenta e nove mil reais, depois o 

vereador Rodrigo que teve acesso a umas fotos, nós tivemos o gabinete lá vai passar umas fotos aqui 

pra gente abrilhantar um pouco a fala. E pra encerrar, presidente, queria dizer que na semana passada 

tivemos uma reunião com os secretários e foi de grande valia a reunião por quê? Eu disse na reunião 

e vou falar aqui de novo. Vereadores são eleitos pelo povo, secretários estão ali pela conjuntura da 

majoritária e muitas vezes acontece de secretários acharem que estão sendo cobrados com veemência 

ou com alguma falta de respeito pelo vereador. O vereador é a voz do povo. Muitas vezes o eleitor ele 

bate na porta do vereador, bate na porta do prefeito e do vice-prefeito. Nem sempre ele bate na porta 

do secretário. Os secretários são todos atuantíssimos. A reunião foi muito boa pra mostrar isso. E isso 

a gente deixou bem claro na reunião que é todo mundo é uma parceria. A bancada e os secretários do 

prefeito claro que são mais próximos, mas os secretários são ouvidos a de todos vereadores. Todos os 

vereadores tem o mesmo direito de exigir que sejam feito um trabalho e assim como o munícipe chega 

em mim, eu poder repassar pro secretário. Nem sempre como eu quero vai ser resolvida as coisas. Tem 

toda uma legalidade, um trâmite, mas isso vai acontecer da melhor forma possível." Em 

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

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

pessoas que se faziam presentes. "Quero aqui iniciar parabenizando a comunidade da Costa Serrinha 

pro trator que foi repassado semana passada. Agradecer o convite Alvicio, infelizmente na correria não 

consegui ir, me pareceu uma coisa de urgência não consegui mas agradeço o convite. Quero aqui 

iniciar a minha fala comentando da semana passada eu falei, eu repassei essa informação da 

Defensoria Pública que estaria vindo no município e foi confirmado, será dia vinte e nove desse mês e 

todo mundo que tiver alguma demanda de auxílio emergencial, de aposentadoria, de auxílio saúde, 

alguma coisa assim que precisar de um apoio de algum advogado pode entrar em contato com o CRAS 

que eles vão tá agendando ali, vai ser vinte e oito atendimentos, eu falei com o secretário hoje, parece 

que já tem mais da metade, já tá reservado aí, tá é uma grande oportunidade do pessoal buscar os seus 

direitos. Gostaria aqui também de fazer dois pedidos verbais que na semana que vem vou ver se eu 

consigo conversar com o Prefeito ou ir na administração se não se resolver vou tá colocando na semana 

que vem. Fui cobrado essa semana passada de novo aquela questão, uma questão que me indigna pela 

simplicidade de se resolver e não se resolve. Eu já botei indicação nessa casa nesse sentido, vereador 

Fábio já colocou também é a questão do trânsito de caminhões na linha Alfredo Silveira ali no Pouca 

Sombra pegando a direita. Parece que é tão simples gastar cem pila do município, botar uma placa lá 

orientando os caminhões a vim por cima pela Certaja e não é feito. Eu estava um dia com o prefeito 

conversando, o prefeito ligou pro secretário, pediu que botasse a placa e não colocou e não saiu. 

Acontece o quê? O pessoal que trabalha com comércio aqui no município de caminhões pesado chega 

essa época de que começa a chover fica caminhão atolado, a Prefeitura tem que ir lá desatolar, as vezes 

tem que ir outro caminhão baldear a carga uma coisa simples então vou ver se eu converso com o 

prefeito durante a semana, tem gente que está até disposta até pagar essa placa se for a dificuldade 

uma questão burocrática ou de financeira as pessoas pagam essa placa. Mas que se resolvam isso. É 

de indignar coisas simples que não acontecem. Também na semana que vem estarei colocando aqui um 

pedido que também foi colocado já acho que no ano passado, colega Fábio e vereador Alvicio, a 

questão dum carro pro ESF um carro em melhores condições, nossos carros da saúde fora as Spin 
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brancas que eu não sei todos estão com mais de trezentos mil quilômetros rodados é muito que anda 

esses carros e cada vez vai rodar mais e acho que o executivo tinha que ver alguma dessas emendas 

que estão vindo, comprar mais um carro, dois, três pra saúde pra dar mais segurança no transporte. 

Eu vejo ali que o Armindo e o Danio correm atrás, tão sempre correndo, tentando arrumar, mas tem 

muita demanda. Também gostaria aqui de fazer um comentário eu tenho falado de reiteradas vezes aqui 

nessa tribuna chamando a atenção pra questão financeira e econômica do nosso município. Eu acho 

que a gente vê a prefeitura está em boas condições, a política federal do Governo Federal é de repassar 

mais recursos pros municípios, essas emendas de custeios, essas emendas de recurso livre não existiam 

e hoje existem, teve bastante recurso do covid, hoje não enxergam uma prefeitura com falta de dinheiro, 

mas a minha preocupação é a nossa população, é a questão financeira da nossa população. Graças a 

Deus esse ano parece que o fumo vai render bastante. Mas tem muita gente que ou não planta fungo, 

faz outra coisa ou deu algum problema e infelizmente isso tá se tá ficando cada vez mais visível o 

resultado desse problema. Semana passada eu fiquei bem chateado, a gente tinha três agroindústrias 

no nosso município, semana passada eu fiquei sabendo que uma fechou. Inclusive a família foi embora 

pra São Jerônimo. E isso é um retrocesso. É um retrocesso. A gente está vendo as pessoas desistindo 

da agricultura, muitas desistindo da nossa cidade e tenho visto pouca atitude pra reverter essa situação. 

Eu acho que tá na hora de mudarmos as nossas mentalidades. Começamos pensar formas de fazer a 

nossa comunidade crescer. Não adianta a prefeitura ter dinheiro e ter uma cidade pobre." Usou a 

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

se faziam presentes. " Primeiramente quero parabenizar meu grande amigo Marcos pela passagem do 

seu aniversário. Que o patrão veio lá de cima sempre ilumine o seu caminho Marcos. Seguida eu conto 

e tenho orgulho mesmo que tu não te elegeu mas meu primeiro voto a vereador foi na sua pessoa e o 

qual eu sempre confiei no teu trabalho. A gente teve aqui, tivemos aqui de lados opostos como 

vereadores e nunca tivemos problemas porque como eu e o senhor também sempre pensava no futuro 

do nosso município, independente que eu era na época oposição e o senhor de situação a gente sempre 

trabalhou pensando no bem do nosso município esquecendo lados políticos que a gente tinha diferente. 

Então te parabenizar aí e que Deus sempre te ilumine. Acho que esqueceu meu número também mas faz 

parte. De repente até o final da noite vai lembrar de falar do tal de churrasco né? Também agradecer 

a presença aí do deputado Capoani, assessora do deputado Márcio Biolchi, e em nome do presidente 

aí toda bancada do MDB eu acho que está de parabéns como a administração como toda comunidade 

lá do Cerro dos Abreus aonde tiveram, foram contemplado com o trator e a globa, com certeza o pessoal 

ficou muito feliz a gente via no rosto deles estampado a alegria aonde essa administração com cinco 

anos de mandato vem olhando muito pra essa questão de associação. Já são três tratores distribuídos 

às associações. Então deixo aí os parabéns Alvicio, em teu nome que foi o que ocorreu diretamente com 

essa verba. A gente já falou nisso noutros momentos. Também agradecer o pessoal da licitação lá 

embaixo, principalmente a Erica o tanto que ela corre em questão de documentação. O Alvicio sabe 

que essa questão desse trator foi um, não sei quantas vezes feito a licitação e nunca dava, nunca dava. 

Sempre tinha um problema ou outro e eles nunca desistiram até que virou realidade. Então, a 

comunidade tá de parabéns, o presidente Rodrigo, com certeza vai fazer uma boa ação aí. Também 

hoje já falado aqui nessa casa sobre o esqueleto lá da cancha de bocha da associação lá da Linha 

Francisca que era do lado do colégio. Quero agradecer aqui especial o Binho que foi lá com o 

caminhão, com a groa lá e o nosso vereador Fabinho também que teve lá com a motosserra abaixo da 

chuva lá metendo serra e derrubaram lá o esqueleto aquele lá que era um problema. Também o 

secretário Claiton aí também que teve lá junto né Fábio? Ajudando. Deixar aí os parabéns aí. Eu 

conversei com o Binho sábado lá no posto de gasolina. Na quinta-feira foi acho que conversei o dia 

que ia subir a gasolina e o óleo e estava um vuco-vuco lá e aí ele estava abastecendo eu parei, conversei 

com ele e disse pra ele, bah cara tu não faz uma mão ali na minha Francisca assim, assim aí o Fábio 

me ligou hoje que o Binho estava disposto a ir lá de tarde eles foram e fizeram então estão todos de 

parabéns aí com certeza a escola ganha com isso e finda aquele perigo que estava lá. Também deixar 
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um recado aqui sobre a questão da Festa do Agricultor, falta menos de dois meses aí, dois meses 

praticamente pra festa que se a administração tá com ideia de fazer ou não, eu acho que deveria de 

fazer, porque em todo lugar tá acontecendo eventos e se não faz na cidade o nosso pessoal estão indo 

para as outras cidades. Então eu acho que está na hora de liberar os eventos aí e se pensar na festa do 

agricultor aí já que da uva não foi feito. Acho que é muito importante já ver essa situação aí pra gente 

resolver logo aí. Também como o vereador Marcos falou aqui sobre a questão da emenda aí que a gente 

vinha pleiteando que era o Geovane Feltes através da Bia, do Cris. Os grandes assessores lá que tão 

sempre pronto, a gente manda um Whats na hora, já responde. A gente conseguiu essa emenda aí aonde 

eu e o vereador Marcos tivemos reunido junto com o Giovani Feltes na entrega dela do ofício aonde 

batemos o martelo mesmo e veio esse valor depois convidemos o vereador Alvicio e o Fábio, fomos até 

a prefeitura entreguemos em mãos do prefeito também, a gente tem um uma ideia, né Marcos? Que 

junto com os colegas vereadores o Fábio e o Alvicio que seja investido no esporte eu acho que tá 

faltando um pouco até uma das questões era a gente arrumar o nosso ginásio ali que nunca foi feito, 

nunca foi feito uma manutenção e a gente sabe que é precária. Vários quesitos ali, tijolo e ferro ali 

estão apodrecendo. Então só que tem todo o trâmite da documentação que até o secretário que está 

hoje já ligou, já teve em contato com o estado, não consegue resolver. Não acham documento nenhum 

de quem é o ginásio, pra gente conseguir uma cedência e daqui a pouco pra gente poder investir um 

valor ali pra arrumar também. E aonde a gente tem também a ideia aí da iluminação ali do campo pro 

pessoal fazer caminhada. Né? Daqui a pouco mais alguma quadra, alguma esportiva aí, então a gente 

está vendo ainda, né Marcos? Junto com os colegas aí e com a administração pra gente chegar num 

bater o martelo aí junto com o secretário aí pra gente decidir no que vai ser investido certo essa emenda, 

porque como falado aqui ela veio direto pro caixa então é mais fácil da gente conseguir colocar em 

duas, três coisas aí pra embelezar a cidade e pra termos mais lazer e esporte aí no município também. 

E de antemão era isso aí, agradecer a presença de todos e agradecer a todos que estão nos ouvindo e 

olhando pelo redes sociais." Usou a tribuna o VEREADOR FABIO, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero parabenizar o nosso colega vereador 

também Marcos pela passagem do seu aniversário. Que Deus te dê muita felicidade, muita saúde, meu 

amigo. Que continue sendo esse baita amigo aí, baita irmão aí que a gente tem e à comunidade também 

que tem como um baita amigo. Então meus parabéns. Quero agradecer como o colega falou ali mas eu 

não posso deixar de agradecer meu primo, o Cléber, todo mundo conhece ele pelo apelido de Binho 

que hoje teve lá na escola lá fazendo a retirada, da derrubada do prédio lá. Quero agradecer também 

ao secretário. Estava desde a semana passada preocupado com isso. Me ligou várias vezes também que 

situação que tomaria ali, porque só quem viu o prédio lá, quem teve perto viu a situação como é que é. 

Era um prédio muito alto, as madeiras podres já e muito perto da escola, praticamente na divisa do 

terreno também. Então era bem perigoso mesmo. E agradecer de coração ao Binho aí que prontamente 

foi lá sem cobrar nada. Abaixo de chuva lá. Trabalhou acho que duas horas com o caminhão ligado lá. 

Só quem tem, a gente sabe o valor que está hoje sair com um caminhão é gastos e o valor que tá o 

combustível. Então quero deixar imensamente aqui meus agradecimentos a ele por esse trabalho aí. No 

início de novembro do ano passado eu estava na sessão aqui e a uma pessoa da comunidade lá dos 

Pachecos, a Rosa, entrou em contato ali pra pedir que fosse lá visitar o ESF lá aí no dia cinco de 

novembro eu estive lá encontrei com ela lá vi a situação do nosso prédio lá que se encontra e 

prontamente liguei pro meu colega Lody, assessor do Alceu Moreira e expliquei pra ele a situação lá, 

fizemos um pedido, voltemos lá novamente, fizemos um pedido, um ofício pro Alceu, que conseguisse 

algum valor pra destinar a reforma e aumento daquele prédio lá que hoje se encontra precário mesmo. 

E conversei com meus colegas vereadores também porque como a gente é um grupo, uma bancada, a 

gente trabalha unido todos apoiaram prontamente que fosse investido esse valor lá se o Alceu 

conseguisse. Então quero deixar meus agradecimentos aqui de coração ao Lodi e ao Alceu Moreira por 

mais uma vez estar se comprometendo com o nosso município. Tenho o prazer aqui de mostrar, estou 

com um ofício em mãos aqui, uma emenda de cento e cinquenta mil reais que já está cadastrado no 
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sistema da saúde da nossa administração. E como a gente todos sabe aí a gente quase costuma falar 

que a gente é uma bancada. Então os colegas vereadores aí, o prefeito também estiveram em união pra 

que se fosse conseguida essa emenda. Então tomara que isso seja viabilizado o pagamento urgente aí 

que a gente consiga investir lá nessa obra." O PRESIDENTE ALVICIO usou a palavra. "Não posso 

deixar de comentar a respeito dessa emenda, desse trator aí que graças a Deus conseguiu uma parceria, 

agradeço a parceria que eu tive no momento na época com Ismael o nosso amigo infelizmente não está 

mais conosco Itagoré ali de Charqueada que foi a chave dessa emenda que na época ele pegou o número 

do meu telefone, eu era secretário de obra, eu quero comentar isso aí pro povo ver que jeito é as minhas 

atitude. Da minha vida pessoal. Muitas vezes pessoa conhece a gente e não conhece as atitude que a 

gente tem perante o povo. Na época eles me procuraram pra fazer uma parceria aqui em Barão do 

Triunfo e me perguntaram pra mim o que que eu queria pra fazer uma parceria com eles e trabalhar 

aqui dentro do município para que o deputado fizesse alguns voto aqui dentro do município. E eu 

mandei a minha proposta pro deputado Marcio Biolchi e pro Capoane. Se vocês me mandar uma 

emenda para um trator ou uma retroescavadeira pra essa associação do Cerro dos Abreus, da minha 

comunidade onde eu moro eu trabalho pra vocês na campanha. Se vocês não me mandar não se 

comprometer comigo não quero nem conversa com vocês. No momento naquela época eu nem conhecia 

esses deputado. Aí o Itagoré me disse pra mim, não Alvicio, vou mandar a tua proposta pra eles e te 

retorno na semana que vem. Qual a decisão que os deputados vão tomar a respeito do teu pedido? Eu 

digo muito bem. Proposta eu tive de vários deputado pra fazer campanha aí pra trabalhar pra vários 

deputado e aí na outra semana me mandaram a resposta. Aí hoje não, vou falar com os presidentes das 

associação, tem duas associação, pra ver o que que eles querem. Que a comunidade quer. Se é uma 

retro ou se é um trator. Aí fui, me reuni na associação com os presidentes na época, as diretoria e eles 

tomaram por nós conseguir uma emenda prum trator e uma groba. Levei a minha proposta ao deputado 

de novo. Eu digo nós queremos um trator com uma groba e eu ajudo o deputado aqui no município com 

quem eu puder. Não quero um centavo de deputado pra ajudar na campanha aqui, quero um trator com 

a groba pra beneficiar o povo da minha região que é um povo carente e muito necessitado. Nós nunca 

tivemos uma groba na nossa região e aí o deputado me disse, não, pode contar comigo que eu garanto 

a emenda pra esse trator e essa groba. Eu disse, tem mais uma coisa, deputado. Fecho contigo, mas tu 

tem que vir aqui na minha localidade, na associação se comprometer perante o povo que eu vou botar 

a minha cara a tapa por ti aqui em Cerro dos Abreus. E se tu não cumprir eu vou estar todos os anos, 

eu vou estar lá no teu gabinete lá em Porto Alegre batendo lá na tua mesa e cobrando. Porque eu sou 

homem de palavra e vocês tem que ser de palavra comigo, não conheço vocês, tô botando a minha cara 

a tapa, preciso duma palavra e preciso da tua presença aqui perante a comunidade. Aí eles marcaram 

a reunião, foi um dia de muita chuva, um dia muito frio no inverno e vieram na associação ali, o 

deputado Biolchi e o Capoane e o Itagoré que não está mais conosco, se fizeram presente e deu a 

palavra ali e ainda deu a palavra e disse pro povo do Cerro dos Abreus, o Márcio Biolchi, mesmo que 

eu não me eleja deputado federal de novo, que ele já era deputado federal. Mesmo que eu não me eleja. 

E o povo que está lá nos assistindo junto. A emenda eu vou deixar indicado aqui. Mesmo que eu não 

me eleja essa emenda vai vim. Esse trator vai vim pra tua região aqui. Pode contar comigo. Eu disse 

temos junto então, graças a Deus consegui com muita luta, que nem o vereador Rodrigo falou, teve três 

licitação, uma hora não dava certo por uma coisa, outra hora o ministério não pagava, entrou essa 

epidemia e tivemos dois anos de tranqueira que o ministério não pagou, da agricultura, mas graças a 

Deus esse ano primeira emenda paga em nosso município foi a do Homem do Chapéu, uma parceria 

com Márcio Biolchi, eu só tenho a agradecer por esse momento tão especial pra mim, que nem eu disse 

lá na reunião, agradeço os vereadores que se fizeram presente, convidei todos, vereador aqui da mesa, 

não faço decepção de nenhum, são todos meus parceiro, meus amigos, essa casa está aberta pra 

qualquer um deputado que quiser vim aqui fazer uma visita pra nós, não interessa partido, interessa 

que tragam um bem pro nosso município, que nem eu falei lá na associação povo baronense olhem pros 

deputado que mandam emenda pro nosso município. Aqueles que não mandam emenda que vem aqui 
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só na época da campanha pedir voto. Não vote nesses camarada. Não interessa o partido. Vote em 

quem olha pra nós. É assim que eu faço política e eu entendo que nós temos que trabalhar fazendo 

política dessa maneira. Seja o deputado, o partido que for, botou verba dentro do nosso município tem 

que levar voto também, porque é uma troca de favor. Começa aqui e para lá em cima. Eu entendo a 

política como troca de favor, trabalhando pela comunidade, buscando recurso pro município que é o 

nosso agricultor e o nosso povo vão ser beneficiado em todas as área, na saúde, no esporte, em todas 

as áreas nós dependemos de verbas parlamentar para que o município desenvolva. Então eu só tenho 

a agradecer a parceria que eu tive. O nosso vereador Mateus não pode estar presente por outros 

motivos. O vereador Jairo Varlei também não mas tiveram meu convite especial. Todos iguais. Não 

faço diferença em nenhum dos colegas. Somos todos parceiro, temos aqui para um bem melhor para o 

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

aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, Projetos de Lei:   INDICAÇÃO Nº 036/2022 

DOS VEREADORES MATEUS, LEANDRO, JAIRE VARLEI E MARCIRIO que sejam 

adquiridos geradores de energia para as escolas municipais e para o ESF, haja vista as constantes faltas 

de energia que acabam por inviabilizar os atendimentos quando falta energia e com isso também acaba 

faltando água por não ser possível usar os poços artesianos. INDICAÇÃO Nº 037/2022 DOS 

VEREADORES MATEUS E LEANDRO que seja estudada a possibilidade de pagamento de 

gratificação extra para as enfermeiras responsáveis técnicas das Unidades de Saúde (RT). 

JUSTIFICATIVA: As RTs assumem uma grande responsabilidade ao assumir essa função, colocando 

até mesmo seu registro profissional em risco, nada mais justo do que essas profissionais receberem uma 

gratificação em reconhecimento a seu trabalho. INDICAÇÃO Nº 038/2022 DOS VEREADORES 

JAIRE VARLEI, MATEUS, MARCIRIO E LEANDRO que seja atendido por transporte escolar os 

alunos do ensino médio noturno nas Linhas Francisca e Alfredo Silveira. INDICAÇÃO Nº 039/2022 

DOS VEREADORES MARCOS E RODRIGO que seja estudada a possibilidade junto aos órgãos 

competentes, da retomada dos Jogos comunitários Rurais, evento esse que tem grande valor para nossa 

comunidade rural o qual agrega munícipes de todas as localidades ocasionando além de lazer e prática 

de esportes, uma confraternização entre amigos.  INDICAÇÃO Nº 040/2022 DOS VEREADORES 

RODRIGO E MARCOS que seja colocado iluminação no campo municipal para que seja possível a 

prática de atividades físicas e jogos à tardinha e a noite.  PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 011/2022 

DO VEREADOR FABIO que informe se a Prefeitura irá realizar leilão esse ano, se sim, informem os 

itens que serão leiloados. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 004/22 Altera as alíneas “A” e “B” 

do parágrafo 1° e o parágrafo segundo do artigo 1°, da Lei municipal n° 138/1988, que disciplina a 

utilização de diárias dos Vereadores e dá outras providências. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO 

Nº 005/22 Altera as alíneas “A” e “B” do artigo 3°, da Lei municipal n° 338/2018, que dispõe sobre a 

concessão de diárias dos servidores do Poder Legislativo municipal de Barão do Triunfo e dá outras 

providências.  PROJETO DE LEI Nº 017/22 Autoriza a contratação dos profissionais que menciona, 

para atender necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências. Após, 

passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR JAIRE 

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

presentes. "Parabenizar o presidente Alvicio aqui pela essa bela conquista que ele teve lá pra Costa da 

Serrinha, ao presidente Rodrigo. Na realidade não foi o Alvicio que ganhou. Quem ganhou lá foi a 

comunidade. Porque é pra trabalhar pro povo. E ele sabe disso aí. Vai ser muito útil esse trator e 

essa globa lá, vai fazer bastante serviço, como aquele dia o presidente Rodrigo já falou aqui, já tinha 

gente querendo contratar o serviço e já tá contratando. Choveu agora, amaciou as terra. Então, 

parabéns Alvicio e parabéns ao Rodrigo, a comunidade Costa da Serrinha lá e seja muito útil de lá que 

eu tenho certeza que vai ser. Também aqui quero parabenizar o vereador Marcos pela passagem do 

seu aniversário aí Marcos. Tudo de bom na tua vida, tua família toda aí, viu? Muita sorte, seja bem 

feliz. Quero agradecer a todos que nos assistiram aí pelas redes sociais e Facebook e todos que estão 

presente aqui." 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. "Hoje até uma pessoa me disse que 

estava realmente muito bem, até me surpreendeu, disse que até era mesmo com o cinema na casa dela. 

Espero que a internet melhore também, né gente? Porque não é culpa da casa, foi colocado 

equipamentos novos mas a internet ela segue dando problemas. Nós esperamos que com o tempo 

melhore. Gostaria de dizer que dia vinte, sexta-feira, temos um grande aniversário, né? Do nosso 

município. Então esperamos que essa festa não aconteça agora em seguida no próprio dia mas que ela 

seja lembrada daqui mais uns dias ou com qualquer evento que aconteça, né? Conforme já foi falado 

nesta casa, mas que Deus abençoe nosso município e derrame muitas bênçãos pro nosso povo, pro 

nosso agricultor, para as nossas escolas, pra nossa saúde, por nossas obras, por tudo que aconteça 

dentro do município eu acho que nosso município é tão abençoado e que Deus continue abençoando 

né? Não só nesse dia mas que o nosso povo seja eternamente, grandemente abençoado. Essa semana 

na sexta-feira eu recebi uma ligação de umas pessoas do Passo Grande onde pediam encarecidamente 

que entrássemos, até estava junto com o vereador Mateus, que entrássemos em contato com a CEEE 

desde o dia seis estavam sem luz e onde uma pessoa veio dum hospital né? Precisando de até do poço 

artesiano pra ligação de água. Então a gente fica de mãos atadas, né gente? Seis dias sem luz. Já faziam 

seis dias. E a pessoa disse que não sabia mais pra quem recorrer. Ligava, mas as vezes atendia, ninguém 

mais atendia. Porque já sabem o que o pessoal está reclamando, aí estava junto com o Mateus aí 

ligamos, liguei pra CEEE aonde o senhor Geovane diretor de relações institucionais de Camaquã me 

atendeu, foi generosamente muito educado e disse que tomaria as devidas providências urgentemente. 

E até hoje não sei se essa rede foi restaurada ou não. Mas espero porque a pessoa não me ligou mais. 

Mas é triste né gente? Depender dessas pessoas pra termos uma luz aonde a pessoa tem todo o direito 

até de colocar no PROCON né? Mas a pessoa é tão simples que espera que eles venham arrumar e 

venham arrumar e isso tá acontecendo dentro do nosso município. Um abraço a todos, uma boa noite 

e muito obrigado presidente." Usou a palavra o VEREADOR LEANDRO, Líder do PSB, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "E é que nem eu sempre 

falo e comento. Eu vou continuar sempre trabalhando pela minha ideia que eu acho que é certo. Que 

cada um tem uma ideia, cada um tem uma opinião. Já fui várias vezes criticado muitas vezes por botar 

postagens em Facebook, status. Só que pra mim eu vejo que é uma ferramenta de trabalho e sempre 

quando eu posto alguma coisa ali alguém manda uma mensagem, eu pego o número, olho uma estrada, 

olho alguma coisa sobre a saúde e estou sempre tentando ajudar. Então cada um pensa de um jeito eu 

vou continuar trabalhando assim que nem eu sempre digo, até muita vez já fui criticado por piada na 

cidade, por muitos, mas eu vejo como o meu compromisso de ser o fiscal do povo e eu vou sempre 

continuar assim trabalhando, honrando o meu diploma como vereador sem me beneficiar em partido, 

sem me beneficiar em prefeitura e sim fazer o que eu acho certo e correto pela nossa cidade que é 

fiscalizar. E entre essas mensagem uma moradora do município me mandou aqui que eu quero ler aqui 

agora. Eu achei muito importante. Nosso município infelizmente está sofrendo um perca significativa 

de jovens. Sei que a fonte de arrecadação principal é o fumo mas está cada vez mais difícil de se manter. 

Acho realmente que está na hora de abrirem o horizonte de formas de trabalho para agricultores. Seus 

filhos estão estudando e indo embora de um município sem oportunidade de outra atividade com as 

mudanças climáticas que tem a piorar, o fumo vai ser uma loteria ano a ano e o município vai cair 

junto. Outra coisa, a respeito das escola, as crianças da rede municipal precisam sair do centro para 

estudar no interior rural. Cadê a Escola Central? Se não investir em educação o resto não precisa se 

preocupar que já está perdido. Obrigado. Então eu acho muito bonito e muito importante porque é meu 

primeiro ano a gente não tem prática. Então eu sempre me espelho nas mensagens que as pessoas me 

mandam pelo Facebook e muitas indicação são do povo que mandam pra mim. Então às vezes o cara 

tem outra coisa pra fazer, está na correria. Daqui a pouco vem várias mensagem. Bah, bota isso, bota 

aquilo. Então eu acho muito importante daí que o povo está junto, está abraçando e estou feliz por 

sempre falar que eu sou o fiscal do povo e vou continuar que nem eu sempre comento que está certo 

vou dar os parabéns, agora o que estiver errado eu vou cobrar e vou cobrar sempre meus quatro ano." 
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Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também quero dar os parabéns ao Marcos pela 

passagem do seu aniversário, tudo de bom pra ti Marcos, continua sendo esse parceirão que tu é. Eu 

tenho que comentar sobre a entrega também do trator que eu pude participar, agradeço o Alvício de 

ter me convidado pra participar da entrega do trator lá na associação da Serrinha no Cerro dos Abreus 

aonde que lá eu comentei que o pessoal estão de parabéns aquele pessoal lá pelo trator que 

conseguiram. Um trator de marca Mahindra que é só a marca que é assustadora, mas é um grande 

trator porque a Associação da Invernada tem um lá e é muito bom, eu faço parte daquela associação 

desde que foi fundada a associação, eu faço parte da diretoria agora que me afastei pra concorrer a 

esse cargo eletivo e não retornei. Mas estou sempre por dentro ajudando o pessoal ali. E é um grande 

trator. É o trator mais robusto do mundo. Trator Mahindra. Por sinal ele é o trator mais potente que 

tem é o Mahindra e as peças são tudo, quase todas universal, o cara consegue nos acessório aí então o 

pessoal ali estão de parabéns e pode contarem comigo sempre que for preciso, todas as associações eu 

sou um defensor das associação porque me criei uma associação, ali eu vivi muitos anos trabalhando 

pra associação e sei quanto o agricultor fica bem contente quando a gente chega pra fazer um serviço 

pra ele que ele está precisando. Então deixo aí meus parabéns pra aquela comunidade ali. Também eu 

fiz uma indicação semana passada de um trator, os que já tem no pátio da prefeitura aí também pra 

ceder pra associação Aparecida. Espero que seja atendido que aquela associação não tem trator. E 

precisa muito de um trator. Então deixo aí esse meu comentário aí."  Usou a palavra o VEREADOR 

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

Quero aqui iniciar saudando o vereador Marcos aí, te desejar felicidades, muito êxito na tua vida 

Marcos. Também quero aqui deixar registrado aqui minha indignação também a questão das respostas 

aos pedidos de informações atrasado. Queria pedir aí que a casa reitere os pedidos que estão atrasado, 

cobre porque se a gente faz um pedido é porque a gente quer saber a informação. E tem vários que 

estão atrasados. Fiquei até de certa forma feliz que eu vi o trator LS que estava no pátio da prefeitura 

depois de anos eu vejo saindo do pátio, tomara que faça um bom uso, seja uma roçadeira, seja uma 

associação, seja usando aquela lâmina que teve aqui na Linha Francisca, pessoal que andou usando 

aquela lâmina que a Prefeitura tem, que acha que fazia anos que não era utilizada, pode se usar pra 

fazer, ajeitar a rua, ajeitar a estrada de acesso aí para as casas. Quero também aqui enfatizar uma 

coisa que eu vi na Prefeitura, uma campanha na questão da doação e destinação de imposto de renda 

onde a pessoa física pode doar até três por cento do seu imposto de renda devido pra o CONDICA, até 

para o idoso também né Laureni? Várias coisas já foram feitas no nosso município através desses 

fundos aí. APAE, terceira idade. Fazer um comentário ali foi falado a questão do ginásio eu era chefe 

de gabinete quando eu entrei na Prefeitura e tenho certeza que na época existia um documento que 

dizia o que o ginásio é de propriedade da escola e mas quem tinha o compromisso da manutenção e da 

urbanização dele era o município. Existia um contrato lá na prefeitura não sei se ainda existe mas 

antigamente tinha eu tenho... eu várias vezes vi esse documento lá. Quero aqui também fazer um 

comentário sobre um programa do Governo Federal que as pessoas podem tá utilizando e tá bem na 

época de fazer que chama-se os Dinheiros Esquecidos. É bem simples, é só entrar no Google, procurar 

valores a receber, botar o CPF e a data de nascimento. Algumas pessoas me procuraram, três pessoas 

já acharam dinheiro que nem sabia que tinha. Uns pouco, outros um pouco mais, mas nessa situação 

de crise aí é uma forma que o governo tá usando pra botar o dinheiro na rua. Com relação ao que o 

Maninho leu aquela mensagem ali, foi mais ou menos o que eu quis dizer na tribuna, no meu momento 

inicial aqui de fala. A questão do jovem. Fico muito triste cada vez que eu vou nas escolas do nosso 

município e fico sabendo que ano a ano está diminuindo. Tem escola que nem a Otelo que não tem nem 

cinquenta alunos. A perspectiva que na Egídio dentro de três anos vai ter menos de cem alunos. Isso é 

o fim... é catastrófico pro município essa é a pior coisa que pode existir. Muita gente está preocupado 

numa carona, levar alguém numa consulta, só pra concluir presidente, uma carona, levar uma consulta, 

numa estrada de mato pra tirar o mato, um acesso duma casa, mas o pior, a pior coisa que pode 
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acontecer no município é o que tá acontecendo com nós e tenho visto pouca ação, acho que o Prefeito 

tem que tomar uma atitude, buscar apoio de todos, independentemente de qual lado, independente de 

tudo que é coisa e tentar reverter isso aí." Usou a palavra o VEREADOR FABIO, Líder do MDB, 

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

parabenizar também o pessoal da associação lá pela aquisição do trator, o colega Alvicio aí também, 

assessora do deputado Biolchi, o deputado Capoani, que se fez presente no nosso município aí, 

presidente Rodrigo que esse trator venha somar na comunidade lá e meus parabéns a todos. Volto a 

afirmar aqui que nem o vereador Mateus falou, é uma cobrança também que eu faço e tenho vários 

pedidos também que eu tô aguardando resposta, que nem um pedido que eu fiz referente ao calçamento 

ali e a gente fica aguardando uma resposta da administração então voltemos a cobrar novamente que 

encaminhe as respostas pra essa casa, pra gente poder dar seguimento no nosso trabalho aqui também. 

Quero fazer um agradecimento especial ao colega vereador Rodrigo que me convidou pra fazer a 

assinatura do pedido ali pra demolição do prédio e um agradecimento especial a ele que a gente que 

trabalha junto com ele vê a preocupação dele com nosso município. Hoje no horário de meio dia ali no 

horário de almoço ele me ligando pra ver como é que estava a situação lá se iríamos fazer a derrubada 

hoje, se teria alguma coisa que estaria faltando lá que de repente ele ia ver com a administração pra ir 

lá dar um auxílio pra nós. E a gente que trabalha junto com ele aí vê o tanto que ele se disponibiliza 

pelo nosso município. Esse dia na madrugada aí não tinha telefone somente o WhatsApp, o pessoal 

entrou em contato comigo que estava empenhado na saúde e eu não conseguia falar com o secretário, 

pedi apoio dele, prontamente na madrugada ele atendeu o telefone e me ajudou também. A questão da 

luz lá na CEEE que ele me ligou também pedindo pra falar com o Assessor lá. Então quero deixar meus 

parabéns aí ao colega aí pelo seu trabalho também no município." Neste espaço, usou a palavra o 

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

não podia deixar, né? Vereador Marcos, de dar os meus parabéns pra ti, muitas felicidades, muitos 

anos de vida, que continue sendo esse cara parceirão que tu é nosso aí. Desejo tudo de bom na sua vida 

e na sua caminhada. Não posso deixar de criticar a CEEE porque é um relaxamento que está 

acontecendo no nosso interior. Nosso interior é agrícola. Muitas pessoas aí perdendo a qualidade do 

fumo, apodrecendo o fumo dentro dos forno elétrico, tendo prejuízo aí, queimando os motor aí, 

queimando os gerador por causa desse relaxamento ficar aí até seis, sete dia sem luz é inaceitável no 

nosso município. Eu não concordo com esse tipo de coisa que o nosso governador do estado infelizmente 

fez foi ter vendido a CEEE, iludiu o nosso povo que ia melhorar e até agora não vi melhora nenhuma. 

Eu estou vendo só piora. Infelizmente é um relaxamento a falta de luz no nosso município. E a gente 

fica com as mão atada muito pouco a gente pode fazer. Liga pra lá, cobra, vamos tomar providência, 

vamos melhorar e infelizmente no fim da safra agora foi terrível. Foi terrível a falta de energia. Isso aí 

é a pessoa perdendo tudo que tem no freezer muitas vezes com dificuldade, criar um porquinho, um 

novilho, carnear e botar no freezer tem que botar fora por causa desse relaxamento. Eu já digo um 

relaxamento. Fica aqui o meu repúdio pra diretoria da CEEE a respeito do trabalho que tem sido 

atendido em nosso município de Barão do Triunfo. Quero dizer pra vocês aqui também, meus colegas 

vereador. Aqui nessa casa tenho confiança no doutor Norberto. Tenho confiança na Solange, na 

Dalvana e no Jocinei e ao meus assessor aqui. Eu desde que eu assumi essa casa tive reunião com o 

eles ali dentro e disse pro doutor Norberto se vim um projeto lá de baixo errado manda de volta. Manda 

corrigir. Aqui com nós não. Não interessa. Sou da situação do prefeito. Não sou de oposição, sou da 

situação. Mas pelo certo. Se for errado, manda de volta. Não foi assim doutor Norberto? Quero as 

coisas cem por cento honesta aqui dentro. O meu trabalho é honesto e ainda eu disse pro doutor 

Norberto, se tu mandar passar coisa aqui que for errada, tu vai ter que me defender depois. Porque 

aqui tem que ser cem por cento com honestidade, o Homem do Chapéu trabalha com honestidade, quem 

me conhece sabe da minha honestidade, dos meus negócio e aqui nessa casa não é diferente. Se vir 

coisa errada lá de baixo, volta e vão corrigir e não tem conversa. Não passa a mão por cima. Pode ter 

certeza todos os colega vereador. Porque a respeito desse negócio de pacotão todos cometeram e aí se 
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passava é porque é legal e aí nós vamos aqui comprar uma briga aqui entre nós. Ah é errado. Ah é 

certo. Se for errado não vai pra ali. Pode ter certeza." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada 

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

2022. 

 

 

Sala de Sessões, 14 de março de 2022. 
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