
 

 
 

 

 

ATA 008/22 

 

 

Aos vinte e oito dias de março do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas, no 

Plenário da Casa Legislativa, realizou-se a oitava 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 07/22, previamente 

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

leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of nº 47/2022 

encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of nº 

48/2022 encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; 

Of nº 49/2022 encaminhando respostas às proposições apresentadas por esta Casa 

Legislativa.  RECEBIDAS DE TERCEIROS: Of. nº 0091/2022 REGOVPL, assunto: 

crédito de recursos financeiros. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. N° 010/22 

encaminhando proposições aprovadas em 21 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 MARCIRIO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Eu hoje recebi uma mensagem lá dos assessores do deputado 

Paparico que já está, já foi empenhada a emenda de vinte e cinco mil pra APAE de nosso 

município. Que só está na mão deles ali dos profissionais ali da APAE decidir o que vai 

ser gasto essa verba de vinte e cinco mil. Isso me deixa muito feliz por mostrar que o meu 

trabalho está dando certo em nosso município. Já fui atrás de vários recursos e graças a 

Deus estão chegando com sucesso. Isso aí me deixa muito otimista. Graças a Deus a gente 

está conseguindo fazer um bom trabalho pelo PL que já tem o deputado Paparico um 

grande deputado estadual. Tem um deputado federal Geovani Cherini. Também um cara 

conhecido de todos, já trouxe vários recursos para o nosso município, como aquela 

retroescavadeira da agricultura que ele indicou pra Barão do Triunfo. Também mais essa 

outra emenda de quatrocentos e vinte mil que é pra aquisição de um caminhão caçamba. 

Então isso aí me deixa muito otimista. Também agora pra completar temos do partido PL 

a chegada do presidente Jair Bolsonaro, vai concorrer à reeleição a presidente pelo PL 

também veio junto com ele o ministro do trabalho o Onix Lorenzoni um grande homem 

também conhecido por todos, cara cem por cento, vai concorrer a governador do estado 

pelo meu partido PL. Pra completar também veio agora os Moraes. Marcelo Moraes hoje 

está no PL já assinou a ficha e vamos, já conversei com ele. Vamos trabalhar junto pra 

que nosso município continue desenvolvendo cada vez mais, que já mandavam bastante 

recurso pra Barão do Triunfo. O Marcelo Moraes e o Sérgio Moraes e vão continuar 

mandando já, conversei com eles, vamos trabalhar da mesma forma pra que todos do nosso 

município saiam ganhando. O que vem pro município vem pra todos e tudo é bem-vindo. 

Tanto faz se é dos Moraes como se é do Giovani Cherini, Paparico, ou seja, de outros 

deputado dos outros colegas vereadores que também buscam recurso tudo vai ajudar 

nosso município, com certeza todos estão de parabéns. Pra completar hoje eu vou falar 
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pouco, vou deixar o convite daqui pro próximo final de semana as pessoas que gostam do 

tradicionalismo, eu tenho lá na minha casa um torneio de tiro de laço em vaca mecânica 

com várias modalidades então deixo o convite pra todas as pessoas que estão nos 

assistindo que compareça lá que vão ser bem recebido. A casa agradece a presença de 

todos lá. Muito obrigado." Usou a tribuna o VEREADOR MARCOS, saudou o 

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

queria fazer essa semana, sexta-feira eu dei uma saída aqui pra região do Vale do Rio 

Pardo, fui a Expo agro Afubra que todo mundo sabe que estava rolando a feira ali e é uma 

coisa muito importante que a gente vê que é uma feira, começou Afubra ela é, ela iniciou 

como defensora dos fumicultores do Brasil e eu acompanho o setor de vendas há muitos 

anos e acompanho muito Afubra e os eventos e ela cresceu bastante, hoje é uma feira do 

agronegócio bem importante na região, só que hoje ela trata de vários outros assuntos 

outros plantios de outros produtos que começaram a aparecer tá salientando bastante a 

soja é uma coisa que tá difundindo bastante, trata muito junto com a FETAG com a 

EMATER da agricultura familiar também que é importantíssimo, o pavilhão da 

agricultura familiar, movimenta milhões lá num período de feira. Esse ano a Expo agro 

Afubra teve a circulação de cento e sessenta mil pessoas nos corredores lá. Quem teve lá 

viu a grandiosidade do evento até por estar um período sem ter acontecido. Mas dizendo 

isso quero dizer que tive também ali na região um lugar que morei em mil novecentos e 

noventa quando fui orientador da empresa FUMOSUL que na época esse município de 

Erveiras era distrito de Santa Cruz e beirava cinquenta quilômetros do centro da cidade e 

era um acesso de estrada de chão, serra maior que a nossa, pedra que eu fazia de moto o 

trajeto pra ir trabalhar. Senti muito aquela estrada que a nossa estrada é mais arenosa. 

Lá bastante pedra, passei trabalho lá. E nesse dia que estava em Rio Pardo, eu resolvi 

subir até lá. Porque sabia que tinha sido feito o acesso asfáltico a esse município. E como 

é uma coisa que se defende muito aqui nessa tribuna, nosso município carece demais de 

um acesso, tive a honra de subir aquela rua lá que de Vera Cruz vai até, Passa Vale do 

Sol, Erveiras, vai até a Barros Caçal e desemboque na 386 em Soledade. Uma estrada 

brigada por anos e anos e anos naquela comunidade. Eu sei porque eu passei muito ali no 

chão. A época trabalhava de fuca. Trabalhei muito de fuca naquela estrada. E tive a honra 

de passar na estrada asfaltada. Final de semana presidente, tive a satisfação de conhecer 

mais uns lugares por um vício que temos, um vício e um trabalho extra que temos que é 

arbitragem. O Geovane estava junto ele é testemunha subimos a serra sentido Veranópolis, 

Guaporé, Nova Prata, municípios que eu listei aqui porque eu fiz um estudo sobre isso e 

isso eu fico puto da cara, pena que o governador, pena que mais deputados não nos ouvem 

pra ver o nosso clamor por um asfalto a nossa lamúria por um asfalto. São Domingos do 

Sul que nós estávamos ontem, Dois mil e novecentos habitantes, dois mil e novecentos 

habitantes, tem um per capita, um PIB por pessoa de doze mil reais, tem o IDH de zero 

ponto oito que é super alto, tem asfalto. Vanini, uma cidade que o colega foi apitar, mil 

novecentos e oitenta e quatro habitantes. Tem um IDH de zero setenta e oito que é 

altíssimo. É só tu olhar no Wikipédia. Vila Flores que tenho certeza que muitos de nós e 

quem nos ouve nem sabe que é um município Vila Flores, acha que é uma vila. Três mil 

trezentos habitantes uma per capita de vinte e dois mil reais. Enquanto Barão do Triunfo 

tem sete mil quatrocentos e setenta e cinco habitantes pelo dois mil e dezenove, dois mil e 

vinte, um per capita de oito mil e quinhentos reais. O IDH de zero seis, IDH, o Índice de 

Desenvolvimento Humano é vários fatores que eles somam e criam o fator. Nós temos zero 

seis, aqui inclui educação, desenvolvimento, inclui indústrias, inclui emprego. Até quando, 

até quando nós vamos andar por todo o estado do Rio Grande do Sul, todo mundo tem 

acesso e Barão do Triunfo vai andar em estrada de chão. Ah mas se se fizer asfalto Barão 
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não vai crescer como tu está pensando. Mas eu não quero que o Barão cresça de um 

momento pro outro. A estrutura tem que ser gradativa. Uma árvore cresce aos poucos. Eu 

quero que a gente tenha asfalto como todos os municípios estão tendo. Será que nós vamos 

ser o último? E a gente vai em reunião com o deputado tal, com o assessor tal, com o 

secretário tal e só nos enrolam. Até quando nós vamos ser. aceitar a situação de que, ah 

isso aí vai acontecer. Estrada que sobe de Chuvisca a Dom Feliciano. Falei com o senhor 

lá que foi inaugurado agora há uns dez anos. Levou quarenta e dois anos pra ser feito uma 

estrada. Quarenta e dois anos. Quantas pessoas morrem com quarenta? puta que pariu. 

Que que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? Por que que o Barão do Triunfo 

não tem asfalto? Por que que Cerro Grande do Sul não tem asfalto? Amaral Ferrador lá 

em cima lá longe da BR não tem asfalto. Que isso? Cadê o a política do Rio Grande do 

Sul? Ah, porque nós temos poucos habitantes, porque nós temos poucos eleitores. Que 

poucos eleitores o município com mil e novecentos habitantes tem asfalto. Nós temos sete 

mil, nós temos duas vezes mais eleitor que habitante no lugar lá. E aí nada contra eles, 

mérito deles. Só que eu sei o que acontece. Eles plantam soja, eles criam porco, eles criam 

vaca. Nós só trabalhamos com tabaco e o tabaco está sempre sendo dito que não pode ser, 

que tem que parar porque faz mal à saúde. Fuma quem quer, bebe quem quer. Eu acho 

que o imposto é o mesmo. Então, desculpa meu desabafo, presidente, mas eu queria dizer 

isso pra... dei esse exemplo pra dizer porque que nós não temos asfalto. São Sebastião do 

Caí, Harmonia, uma cidade com dois mil habitantes cara, tem asfalto, cara. Todo mundo 

tem asfalto. Ah, mas tu quer asfalto, mas o interior é todo, é na colônia. Poxa, nós temos 

que pensar como cidade, pessoal. Se nós viver pensando como interior, nós sempre vamos 

ser interior. A gente tem que pensar em crescer, crescer como município, embelezar a 

cidade, melhorar a praça, chegar o asfalto aqui, trazer as pessoas pra cá pra conhecer 

nós, conhecer seja o que for, a cachoeira, o mato, não interessa, o que nós temos. Então 

nós temos que trabalhar cada vez mais. E daí me deparo hoje, presidente, quando notícia 

que o nosso excelentíssimo governador do estado, que hoje pediu licença do cargo pra 

concorrer sei lá o que, meteu cento e cinquenta e nove milhões de reais na BR 290, meus 

amigos, eu sei que a BR 290  precisa duplicação e recapagem, eu passo ali em seguida, eu 

conheço a estrada, hoje mesmo deu um acidente lá com os guris do exército, lamento, meus 

pêsames às famílias, mas porra, nós temo aqui quarenta, é um milhão o quilômetro, cento 

e cinquenta e nove milhões de lá fazia nossa estrada, fazia Cerro Grande do Sul. Puta que 

pariu! Eu fico louco! Desculpa o palavrão presidente! Mas eu fico indignado! Deixo aqui 

minha indignação! Também fiz uma visita ontem! O Giovani também estava junto! 

Testemunha ocular disso! Ao Corpo de Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Caí! 

Que eu queria a tempo ir e nós temos o colega da arbitragem que é de lá e passamos lá 

pra conhecer. Cara, os homem tem seis caminhão de bombeiro e são voluntários. Os 

homem tem quatro ambulância e são voluntários. Os cara tem um barco pra fazer 

salvamento na água. E são voluntários, não ganham nada. Nós temos aqui a nossa região 

atendida por Guaíba setenta quilômetros da estrada de chão praticamente, quarenta de 

chão pra chegar aqui apagar um incêndio, chegar aqui já apagou até a cinza né? Será que 

não está na hora de nós pensar alguma coisa do tipo? Eu, o rapaz que estava com nós lá 

se propôs de nós marcarmos uma reunião com o comandante do QG lá e eu vou ir, eu vou 

ligar pro cara, vou agendar, vou lá em São Sebastião conversar com o cara pra gente 

trazer pra cá. Tem umas pessoas aqui do Barão, fizeram curso de bombeiro voluntário e 

trabalham em Eldorado, com cinco, seis voluntários a gente pode iniciar, um carro com 

cinco mil litro d’água a gente pode salvar uma vida, os cara tem um caminhão lá de vinte 

e cinco mil litros d'água, tem um caminhão mais bem equipado do estado do Rio Grande 

do Sul, de bombeiros voluntário. Eu tive lá e vi, tem cinquenta e quatro bombeiros 
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voluntários no estado do Rio Grande do Sul hoje. Cinquenta e quatro. Harmonia tem. 

Pareci tem. Arroio dos Ratos tem. Tapes tem. Acho que está na hora da gente pensar isso 

aí. E pra encerrar Presidente queria agradecer, na quinta-feira a visita do deputado 

Giovani Feltes. Nós tínhamos umas fotos ali pena que a gente esqueceu de colocar pra 

gente dar uma passada. Mas de repente numa próxima sessão presidente do partido a 

gente pode colocar. Ele veio nos fazer uma visita, veio passear no município onde 

seguidamente vem, veio, fizemos uma visita ao posto ali onde ele trouxe a emenda do 

Ecógrafo, há poucos dias também nos presenteou com outra emenda, até está aqui o 

envelope, que vai distribuir no esporte aí, iluminação do campo, estamos pensando como 

fazer uma quadra, talvez melhorias no ginásio, estrutura de ferro lá, então é isso, veio se 

apresentar também que claro que todo mundo sabe que é ano eleitoral e já começam as 

tratativas, então a gente tá aí. Agradecemos muito a presença do deputado e a 

disponibilidade dele de sempre olhar pro nosso município, como dito aqui nessa bancada, 

votem em quem traz coisas pra Barão, quem não traz coisas esperar primeiro trazer, mas 

votem em quem já trouxe." Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o 

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

aqui de iniciar comentando alguns pedidos de informações, veio, demorou pra vim e 

quando veio, veio vários. Um seria sobre a questão do piso salarial do magistério. E eu 

recordo que no dia que eu fiz este pedido de informação eu ainda comentei que demorasse 

pra vim mas que viesse quando tivesse sido feito o estudo do impacto financeiro. Mas aqui 

a resposta que me chega é que o estudo de impacto financeiro ainda não foi concluído. Já 

fazem quantos? Vários meses que isso foi iniciado. Me preocupa essa situação. Porque 

vendo ali o outro relatório que eu pedi, os gastos do FUNDEB com o magistério tem 

oitenta e seis por cento do ano passado. Chegou até a alguns anos atrás chegava a oitenta 

e tinha que pagar um... fazer um rateio do valor entre os professores pra alcançar o valor 

mínimo. E pode o prefeito e o executivo ficar postergando, enrolando, seja qual for a 

palavra. Mas a gente sabe que isso aqui alguma coisa vai ter que ser, vai ter que ser pago. 

Olha, a gente olha outros municípios ali Cerro Grande do Sul. Que que foi pra câmara? 

Um projeto onde foi escalonado essa reposição dos trinta e três por cento. Mas os 

professores vão receber os trinta e três por cento do piso, se nós não pagar o que que vai 

acontecer? Vamos ter os profissionais vão receber um direito seu, profissionais 

insatisfeitos numa área tão importante que é a educação e gerando um passivo pro 

município. Pode ser que nesse desenrolar da carruagem aí o prefeito que aí está não vai 

ter que pagar o piso. Mas vai ter que trocar pro outro pagar. O próximo prefeito vim a 

pagar esse valor com o juros e correção monetária. E até lá quanto? Convivendo sempre 

com o magistério insatisfeito, um direito seu não vai estar sendo cumprido. Também na 

semana passada foi aprovado o projeto de lei que trata do piso dos agentes comunitário 

de saúde. Que vai ser pra dois salário mínimo. Hoje um agente comunitário de saúde 

ganha pouco mais de um salário mínimo, não deve ganhar um e meio. E com certeza é das 

coisas, é um dos... das coisas mais justas. Porque o agente comunitário de saúde aqui do 

interior ele pega o seu carro, a sua moto com o seu combustível pra ir fazer as visitas nas 

casas, pra ir entrar de casa em casa, na sua região, a gente tem aqui só na região da serra 

e Zona dos Pacheco e Gramal e Adão Walter. Os agentes comunitários de saúde mas vão 

de casa em casa encarando chuva, encarando mau tempo, encarando frio, de moto, 

entrando só nas casas de gente que as vezes não conhece, cachorro, arriscando um 

acidente e aí eu deixo a pergunta, o executivo quando for sancionado essa lei do piso dos 

agentes comunitários de saúde, o executivo vai ficar enrolando também? Vai negar um 

direito tão justo quanto é um agente comunitário de saúde receber esses dois salários 

mínimos, mais insalubridade que não é paga também. Também temos aí tramitando no 



 

 ATA 008/22  5 
 

 

congresso o piso da enfermagem. Onde os nossos enfermeiros tem enfermagem vão ter que 

ter um aumento também quando isso aí for aprovado e após sancionado. Se tem o piso, se 

tem a lei que manda pagar o piso, tem que pagar o piso. E eu não vejo do executivo uma 

preocupação, pode ter a preocupação, mas não tenha que poderiam estar pelo menos 

transmitindo as informações corretamente. Hoje o que parece que transmitem é uma 

tentativa de postergar, de enrolar pra quando vê escapar no decorrer do mandato. Mas 

infelizmente ou felizmente, eu acho que felizmente seria a palavra. A justiça existe pra isso. 

Pra o funcionário que não está recebendo o seu direito correr atrás. Então deixo aqui 

minha reiteração nesse pedido de informação que seja reiterado pedindo que seja 

encaminhado esse impacto. Às vezes talvez o executivo pense que a gente possa esquecer 

que fez esse pedido de informação e não envie, mas então aqui tô reiterando e vou reiterar 

diversas vezes até que seja enviado essa casa. Também fiz um pedido de... uma indicação 

juntamente com o vereador Leandro, sobre a questão dos bancos de horas dos motoristas 

da saúde, foi bem comentada aquele dia entre nós aqui, foi comentado um dia com o 

Prefeito numa reunião, numa audiência pública a situação dos motoristas do horário 

administrativo. E a resposta me vem dizendo que está sendo interpretado conforme 

aprovado por essa casa. Mas eu não fiz um pedido de informação. Eu fiz uma indicação 

pedindo que o executivo mudasse essa forma que está dessa lei. O que está acontecendo 

hoje? Está gerando um passivo. Tem motorista da saúde que é o que comentam, tem mais 

de mil hora no banco de horas, eu fiz o cálculo, teria que ficar mais de um ano parado. E 

a resposta vem desse jeito, mas então reitero aqui que o que a gente está pedindo que seja 

feito um estudo de quando vê mudar isso. O prefeito aquele dia comentou de quando vê 

comprar essas horas, sou parceiro, tem o meu apoio mas nós temos que pegar e resolver. 

Isso aqui não pode estar deixando as coisas se enrolando e os problemas vão simplesmente 

aumentando. Fico aqui também como o vereador que me precedeu que não é do meu 

partido mas agradeço aí ao deputado Feltes que esteve semana passada ali no posto, pra 

nós funcionários é gratificante ter a presença do deputado visitando a nossa unidade de 

saúde ali, conhecendo a realidade. Deixo aqui o meu agradecimento a ele. Fico feliz 

também os dois ofícios que vieram falando sobre os recursos que foram liberados. A Casa 

do Mel espero que se finalmente saia do papel, que saia essa obra e que já deixar de 

antemão o pedido que o executivo dê bastante apoio ao pessoal dessa associação porque 

construir essa casa vai ser difícil, mas manter essa estrutura funcionando com certeza vai 

ser bem difícil também, vai ser um custo bem alto. Mas então deixo aqui o meu 

agradecimento aos deputados que apoiam nosso município. Também o calçamento ali que 

como a vereadora estava comentando. Acho que o deputado que apoia o nosso município 

merece ser reconhecido, independente do partido em que esteja representando." Usou a 

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

pessoas que se faziam presentes. "Também queria agradecer a presença do deputado aqui, 

foi uma falha minha esqueci de passar pro Marcos e pra os funcionários aqui pra gente 

colocar umas fotos aí. Teve bastante tempo o deputado aqui com nós na câmara, 

conversamos bastante. Agradecer o vice-prefeito que subiu lá da prefeitura e veio aqui 

recepcionar também. A todos que aqui estavam, alguns secretários e todos que aqui 

estavam presentes. A gente foi lá no posto de saúde aonde a gente até olhamos lá o 

aparelho de ecógrafo que foi uma emenda que veio através dele, também estivemos lá na 

prefeitura logo após fazendo uma entrega do ofício oficial com ele, ele mesmo entregando 

ao vice-prefeito a emenda essa que a gente tem ideia de usar nos esportes e falou que está 

de pré-candidato aí de novo, vai mais uma vez na batalha. Aonde ele sabe que pode contar 

com meu apoio aqui em Barão. É um deputado que quando eu entrei na política fui só 

fazer uma visita a ele, agradecer que ele tinha me ligado em véspera de campanha. Que 
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eu tinha prometido trabalhar pra outros deputados. E na época o deputado veio a falecer 

que era o Mendes Ribeiro, conseguiu a carregadeira pra nós e aí então quando comecei a 

trabalhar com ele. E não me arrependo, já vários recursos trouxe pro nosso município. Na 

agricultura, na saúde, obras. Agora essa do esporte, então praticamente em todas as 

secretarias aí a gente já conseguiu recursos, a segurança pública que foi a viatura, aquela 

da civil. Então só agradecer ele mesmo aí por sempre ter um carinho especial a nossa 

cidade, ele que é lá de Campo Bom, bem longe do nosso município, mas sempre olha com 

bons olhos aqui pra nossa cidade. Também me deparei com... me deparei com essa questão 

do nosso governador, vereador Marcos, desde ontem está nas redes sociais e algumas 

pessoas ainda compartilhando, achando o máximo, até pessoas de nossa cidade que de 

repente não pararam pra pensar o quanto nós lutamos, o quanto os vereadores antes de 

nós que estamos aqui, Fernandinho, Ivan, o meu pai, vários vereadores, Sílvio Rafaeli, não 

vou me lembrar todos aqui que sempre pelharam pelo asfalto, nós continuamos, vou pro 

meu terceiro, tô no meu terceiro mandato, sempre nós batendo nessa tecla e é que nem tu 

falou, a gente vai lá na secretaria, daí é um governador, tem um secretário, a gente fala 

com o secretário, enrola nós, a gente fala com outro secretário, do outro partido enrola 

nós aí simplesmente o governador pra fazer gracinha com o dinheiro do estado que a gente 

sabe que é curto me doa pra colocar em obras federal que é a 116 e 290, não que não 

precise, mas é obra federal, Governo Federal que tem que se virar, tem que arrumar o 

dinheiro e colocar. Aí nós com o Estado quebrado e o Governador porque de certo vai 

concorrer a algum cargo maior, não sei o que que ele vai fazer da vida dele, querendo 

fazer mídia, gracinha me doa um balaio de dinheiro que com certeza faria todo o nosso 

asfalto que nem o vereador falou, o asfalto de Cerro Grande, o asfalto de outras cidades 

também, que não é só nós que estamos sem asfalto, e Cerro  Grande, tem mais cidades. 

Isso indigna a gente e meu deputado hoje tá na secretaria lá também estadual que é o 

Costela? Também vou cobrar dele porque claro que isso é uma decisão do Governador 

acredito eu. Mas também vi ele fazendo vídeo achando graça. Eu não achei graça disso 

aí. Até bem ao contrário. Isso não tem cabimento, deixo aqui meu repúdio com esse 

dinheiro que dá pra se dizer colocado fora do nosso estado. Estado esse que sim sempre 

fala que tá quebrado que nunca tem dinheiro pro asfalto. Bueno, semana passada nem 

queria, mas meus colegas da obras quiseram que eu trouxesse as foto. Eu acho que 

vereador Lagarto recebeu alguma ligação e foi infeliz no seu comentário aqui. Que ele 

falou que tinha mais de dez pessoas e a ponte tinham só tirado os pau, não tinham feito 

quase nada. A ponte se encontrava praticamente com os pau e com as... que nem está aí 

agora. Na segunda-feira à tardinha. Ela estava bem assim que nem está aí. Então por isso 

que eu estou cansado de dizer vamos ver os dois lados antes de falar. Isso estou falando, 

nada contra o Lagarto, isso já aconteceu comigo também em outras ocasiões. A gente se 

levar por uma ligação a gente não saber a verdade e falar as vezes sem antes ver o outro 

lado. Os guri no outro dia estava muito triste porque eles além de não estar em dez estavam 

em dois ou três só martelando e a marretinha não é barbada eu já ajudei pregar algumas 

prancha em algumas ponte e eles estavam muito descontente. Até disseram que iam levar 

o dia todo pra liberar a ponte no outro dia porque... eu disse não, não é assim gurizada. 

Isso aí acontece uma falha humana, vamos dizer. Receber uma ligação, um cara 

criticando, que é o que mais tem, pra ajudar não aparece um para erguer uma prancha e 

ajudar a botar e aí passa uma ligação e a gente no bom intuito pra liberar o trânsito, tenho 

certeza que era essa a ideia do Lagarto, de liberar o trânsito o quanto antes. Vem aqui 

daqui a pouco e de repente não fala certo o que é a real. Então queria deixar os parabéns 

pros guri das obras pela belíssima ponte que construíram ali na falecida Rosa. Fizeram 

mais larga que as de costume até porque ali passa máquinas com trator do lado assim é... 
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precisa uma largura maior eles aproveitaram toda a largura da prancha pra colocar e vou 

dizer uma ponte dessas aí era de levar quase três dia pra fazer só que como eles puxaram 

tudo os pau e graças a Deus tem a escavadeira hidráulica agora pra ajudar porque é um 

vão meio grande se fosse só com a reto é muito mais demorado. Então agora tendo essa 

poclan ajudou bastante. Então os guri estão de parabéns ali. Sei bem que o Lagarto não 

falou por mal. Simplesmente se deixou levar pela emoção, acredito eu. Mas deixo aqui 

meus agradecimentos ao pessoal da obras. Porque o Erni já não... a gente diz pra ele às 

vezes, ele não é mais guri, ele já está quase se aposentando na prefeitura e ele, hoje é só 

ele praticamente que faz ponte que tem domínio nas ponte pra não vir a cair logo. Claro 

que tem a equipe dele que ajuda mas sempre ele é o que dá o passo inicial. Ele o Alemão 

ali estão sempre na lida. E então ele até de férias era pra tá, ele postergou as suas férias 

pra poder fazer essa ponte aí e mais a ponte aqui perto do Bridi ali, perto do Diego Bridi 

ali e uma outra lá nos Bunillhas, que eu acho que eles fizeram hoje. Então só deixar esse 

recado aí pra eles ficar mais animado um pouco e não ficar brabo. E com certeza foi uma 

falha e falha humana acontece com qualquer um. Agradeço a todos que estão nos 

assistindo hoje e desejo um bom retorno a suas casas aos que estão aqui. Obrigado." Em 

COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso 

da palavra. Usou a tribuna o VEREADOR FABIO, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Eu queria fazer um comentário aqui, 

semana passada agora começou umas pessoas me fazer um questionamento de uma 

estrada aí e começou a virar rotina, começou a me perguntar se era verdade ou não. Então 

eu quero, vou deixar dito aqui pra ficar gravado também pro pessoal que está nos 

assistindo aí saber a verdade. Ah um comentário que diz que o prefeito não quis botar cem 

mil reais a mais pra comprar uma Proclã pro nosso município e esses cem mil seria 

investido num aviãozinho aqui na praça. A gente sabe, todos os vereadores sabem que isso 

aí não é verdade, não coincide com a verdade. A única emenda que foi meia conversada 

em ser falado em comprar uma poclain foi a emenda do vereador Marcírio, mas como todo 

mundo sabe ele esteve em reunião com o prefeito e foi decidido de comprar uma caçamba, 

né vereador? Com a sua emenda. Então eu não sei de onde é que saiu os comentário aí e 

a princípio vai ser comprada a caçamba com a emenda. E eu acho que essa questão do 

aviãozinho da praça aí eu acho que tem que ser investido sim. Eu acho que a gente tem 

que ter investimento na agricultura, no esporte, em todas as áreas e no lazer para as nossas 

crianças também. Eu acho que tem que ser investido e o prefeito está de parabéns em fazer 

esse investimento também. Estive tentando falar com ele hoje na prefeitura, não consegui. 

Vim até dizer que o prefeito andou passando meio mal, esteve no posto de saúde hoje, mas 

acabei falando com o secretário de administração que parece que me confirmou que está 

nos planos agora brevemente chegar mais uma retro nova no nosso município, parece que 

está no cronograma já da administração e mais uma compra de uma retro nova. Então 

deixo meus parabéns já adiantado aqui a essa aquisição e me confirmou ele que no 

cronograma da prefeitura futuramente tem a intenção sim de comprar outra poclain nova 

pra botar na secretaria da agricultura. Então já deixo aqui meus parabéns também pela 

administração, tomara que se concretize isso logo. Compartilho da sua indignação 

também vereador Marcos que eu tinha até notado aqui pra falar isso hoje também a 

questão do nosso excelentíssimo governador, que não se elegeu com o meu voto graças a 

Deus. Porque só nós aqui nessa casa nós tivemos em quatro reuniões já no DAER pra 

cobrar do nosso excelentíssimo um asfalto pra nossa cidade. E praticamente tivemos que 

mendigar lá pra ele pra nós conseguir um valor de quatrocentos a quinhentos mil pro 

projeto. Então é uma indignação muito grande isso aí e eu não sei se o colega ali não 

esqueceu de falar ou não, mas fora o valor que ele concretizou lá pra 290, ele destinou 
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parece quatrocentos e noventa milhões pra 116 também, né? Tá na, tá no site ali 

quatrocentos e noventa vírgula dois milhões de recursos do estado para a conclusão de 

obras em rodovias federais do Rio Grande do Sul. Fazem parte do conjunto a obra da 

duplicação da cento e dezesseis, Guaíba Pelotas. Então é uma indignação, né? Um valor 

desse e não enxerga o município aí com sete mil habitantes aí, a necessidade que a gente 

passa pra escoar nossa produção, tá certo que grande maioria da nossa produção aí é 

fumo, mas a gente também tem soja, tem milho, tem outras culturas aí e a gente precisa 

transportar isso aí. Então eu também fico totalmente indignado com isso aí. Queria deixar 

um recado também aqui pros nossos ouvintes aí que possuem dívida ativa na prefeitura 

ali. Eu estava olhando no site ali os contribuintes que possuírem débitos em dívida ativa, 

ou execução fiscal que se refere a IPTU e alvará e outros débitos poderão quitar suas 

dívidas com isenção de multas e juros, com descontos que variam de acordo com a forma 

de pagamento previsto. Então deixo aí um recado aí o pessoal que possui, que se enquadra 

nesse quadro aí que procure a nossa prefeitura lá que está isentando de multas e juros." 

Usou a tribuna o VEREADOR JAIRE VARLEI, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Eu hoje nessa casa aí eu tenho dois 

pedido, eu e a vereadora Laureni aqui nós temos um pedido de providência. E temos nessa 

casa aqui que está todo mundo nós sabemos aqui que a nossa estrada o prefeito, eu tive 

conversando com ele e ele disse pra mim, vereador, eu vou fazer estrada. Caminhão 

carregado, sai do Barão. Hoje se chover no Barão não sai nenhum caminhão carregado. 

Só se botar um trator de esteira na frente ou a retro puxando. Não sai por a Linha 

Francisca, não sai pela Linha Amália, não sai pela Mariana. É um trecho curto aqui da 

Mariana, um pedacinho que não sei o que que dá ali, dez quilômetros, até a ponte de ferro, 

a estrada da Mariana pode tá chovendo hoje, tu sai, da ponte de ferro pra lá tu vai embora 

com o caminhão carregado. Seja fumo, seja o que for. E a nossa estrada aí tá uma 

vergonha, que é um trecho pequeno, tenho esses pedido nessa casa aqui hoje, eu e a 

vereadora Laureni. Tem uma pedra lá que faz nem sei quantos anos faz aquilo, desde 

quando começou o Barão. Agora com essa escavadeira aí que tomara Deus que vá lá e 

arranquei ela, vereador Angulista que é o operador dela, logo que passa a ponte ferro pra 

cá ali naquela da curva ali. Aquela pedra é complicado. Vem de lá pra cá os caras desviam 

na contramão. Um vem sempre na contramão ali. Então eu tenho esse pedido aí e tenho 

outro pedido nesta casa também. A respeito do asfalto que o vereador Marcos falou aqui, 

isso aí pra nós se viesse nós todos sabemos que é muito importante, viesse pelo Sertão ou 

viesse pela Mariana, não interessa, ou Arroio dos Ratos, qualquer lugar que vim pra nós 

é ótimo. Nós todos sabemos disso aí, a dificuldade que nós temos. E dessa estrada eu deixo 

os pedidos, prefeito. Prefeito vai sair, deixa uma estrada principal boa, carregou sai, né? 

Eu vou deixar, até agora não fez ainda. Então eu deixo esse pedido aí e a respeito da ponte, 

vereador Angulista, o senhor falou aqui me ligaram de lá, eu não passei lá depois que foi 

feito essa ponte, eu não passei lá. Aí eles tinha sete pessoa trabalhando, sete a nove pessoa, 

bem assim ele me falou, tu pede e disse, peço, que vai ficar trancada. O cara estava com 

um caminhão aí eu vou ter que fazer a volta lá, não, eu não vi, eu falei com o secretário 

Toninho ele me disse que tinha sete mas aí ele ainda falou bem assim, Lagarto eu não 

posso trabalhar porque a gente sabe a dificuldade dele do problema que ele tem, eu disse 

não secretário, me falaram por isso que eu pedi pra ver se liberavam no dia. Eu não vi aí 

o cara me disse que era só os pranchão. Mas foi colocado as madeira debaixo também ali 

né. Mas se eu errei eu peço desculpa. Pediu e eu estava aqui o dia da sessão da câmara. 

Mas deixo esse... peço desculpa então se for isso aí. E tem os pedidos nesta casa, dizem 

até veio ali que vai ser feito, tomara a Deus que seja feito. E o outro pedido depois a gente 

fala mais um pouco depois quando for no espaço." Usou a tribuna a VEREADORA 
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LAURENI, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Gostaria de dizer que né? Estive hoje falando com as professoras do JJ aqui 

da nossa escola estadual, a Márcia e a Rochele, perguntando como é que está se tem 

alguma notícia do andamento da obra e me passaram que foi postado no diário oficial na 

quinta-feira né? O início da obra tendo a empresa sete dias pra iniciar o trabalho. Espero, 

né? Espero que a nossa escola estadual também tenha seu dia de graça, vamos dizer assim, 

que comecem a olhar com bons olhos, que a gente sabe que tem pessoas envolvidas e 

quantas vezes já foi feito licitação e as empresas demandam, né? Daí não caem fora depois 

do início da aceitação e as professoras e os alunos na espera. A gente sabe quão é delicado 

a nossa educação né? Do município em si, aqui escola estadual, em todas as nossas 

escolas, os nossos professores, né?  São incansável junto com as nossas crianças, né? Mas 

a gente gostaria muito que essa obra iniciasse e progredisse, né? Porque isso já tá virando 

uma lenda, né? Uma história, isso não tá acontecendo e a escola tá caindo. Então peço 

assim ó, que pensamos que nossa, a nossa escola tem essa graça. Estive na Assembleia 

Legislativa presidente, conforme comentei aqui na sessão passada, na terça-feira dia vinte 

e dois onde fui ao gabinete da deputada Kelly e eu gostaria de saber da emenda, né? Que 

não estava sendo depositada pra essa pavimentação da rua Nestor Bridi ali onde sai da 

Brigada Militar aonde foi contatado com o assessor do deputado Marcelo Moraes, 

Paulino. E ele me disse, olha vereadora, estou indo nos ministérios agora e te darei uma 

resposta nessa semana. E graças na quinta-feira foi postado, recebi a notícia né? Foi 

postado também na... que foi destinada a emenda. Então são duzentos e trinta e oito mil 

com setecentos e cinquenta reais onde os moradores estavam cobrando muito onde já foi 

licitada essa obra só à espera do valor. O Prefeito já tinha me dito, olha vereadora, 

estamos só esperando, o Ministério depositar. Eu acredito que agora em seguida essa obra 

comece porque espero que a empresa seja bem atuante. Também gostaria de dizer do 

depósito da Casa do Mel, né? Também tão esperada. Aqui a gente não defende partidos, 

a gente não aponta partidos. Os deputados que vierem nos dar suporte Barão do Triunfo 

precisa. Tanto é que o deputado me mandou, deputado mandou assim, é com satisfação 

que informamos aos amigos de Barão do Triunfo que foi pago o recurso no valor de 

duzentos e trinta e oito mil. e setecentos e cinquenta reais destinados a pavimentação de 

ruas, recursos esses destinado pelo deputado federal Marcelo Moraes e deputada Kelly 

Moraes. Não me importa partido porque justamente hoje esses dois deputados estão 

atuando no partido do PL. Não questiono o partido aqui. Questiono sim as pessoas que se 

importam com o Barão do Triunfo. Barão do Triunfo precisa sim de quem tem as costas 

quente lá pra trazer recursos pra nós. Seja PL, seja PTB, PDT, PP, não me interessa. Eu 

quero saber que lembre-se que Barão do Triunfo existe? Como assim também falou o nosso 

vereador aqui Marcos, a indignação dos asfaltos. Também totalmente indignada porque 

nós temos muitos doentes que saem daqui pra Porto Alegre nossas referências. E sabemos 

o quão é doído a nossa saúde que nosso transporte leve essas pessoas." Em seguida, 

passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por 

unanimidade as seguintes proposições, Projetos de Lei e diárias:  INDICAÇÃO Nº 

046/2022 DOS VEREADORES MARCOS E FABIO que seja fornecido uniforme para 

as secretarias de obras e de agricultura, visando que são secretarias de trabalho externo e 

sujeito a intempéries, ajudando assim na economia de vestuário dos trabalhadores. 

INDICAÇÃO Nº 047/2022 DOS VEREADORES FABIO, MARCOS e RODRIGO 
que seja realizado um projeto para castração de animais sem custo para animais de famílias 

carentes, com estudo através da assistência social e comprovação da não condição da 

família para realizar esse procedimento em seus animais domésticos. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 027/2022 DOS VEREADORES MATEUS E LEANDRO que seja 
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providenciado colocação de placa indicando escola nas estradas junto às escolas 

municipais, na escola estadual e a na APAE, também uma faixa de pedestres em frente à 

escola estadual.    PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 028/2022 DOS VEREADORES 

MATEUS, LEANDRO E MARCIRIO que seja providenciado colocação de placa na 

estrada de acesso a Sertão Santana, na antiga residência do Pouca Sombra indicando 

trânsito de caminhões pela Estrada da Certaja, também que seja alargado aquele trecho ou 

feito uma bifurcação. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 029/2022 DO VEREADOR 

MATEUS que seja providenciado colocação de placa de PARE no cruzamento do Bar do 

Alexandre na Boca do Campo. Justificativa: Se trata de um local com cinco entradas 

diferentes além do próprio Bar. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 030/2022 DOS 

VEREADORES JAIRE VARLEI E LAURENI que seja providenciado com urgência o 

patrolamento e encascalhamento da estrada Arroio Grande até a ponte de ferro, bem como 

a retirada de uma pedra com a poclain pouco antes de chegar na ponte, pedra esta que está 

oferecendo risco de acidente aos motoristas. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 031/2022 

DOS VEREADORES FABIO, JAIRE VARLEI E RODRIGO que seja providenciado 

conserto do calçamento nos lugares onde a Corsan realizou algum tipo de serviço e acabou 

deixando o calçamento danificado. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 015/2022 DOS 

VEREADORES JAIRE VARLEI E LEANDRO que informe a relação de todos os 

trabalhos realizados nas estradas municipais com respectiva relação de gastos e cópia dos 

contratos e aditivos relativos a empreiteira contratada. PROJETO DE LEI Nº 018/22 

Altera a redação do artigo 1°, caput, da Lei municipal n°305/2017, reajusta a gratificação 

dos membros que compõem as comissões municipais de assessoramento e dá outras 

providência. PROJETO DE LEI Nº 020/22 Dispõe sobre a remissão de juros e correção 

monetária para fins de ajuste referente aos programas estaduais da saúde de 2014 a 2018 

executados pelo município e não empenhados pelo estado do Rio Grande do Sul nos 

respectivos exercícios financeiros, com vistas a viabilizar a celebração de termo de 

consolidação de dívida para pronto pagamento. DIÁRIA DOS VEREADORES 

ALVICIO, RODRIGO, MARCOS, JAIRE VARLEI, MARCIRIO E LEANDRO Ida 

em reunião com CEEE. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou 

a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou novamente quem não estava 

presente em sua primeira saudação. "Amanhã aqui nessa casa vamos tá recebendo da 

Defensoria Pública pra atender nossa comunidade. Ahm pelo que fiquei sabendo parece 

que estão todas as vagas já preenchidas, serão vinte e oito atendimentos com defensores 

públicos aí atendendo nossa comunidade, é um baita serviço que vai estar sendo prestado. 

Agradeço aqui ao defensor Eduardo que atendeu ao meu pedido e agendou pra essa 

atividade, é o TPU para todos. Gostaria aqui de parabenizar também o pessoal da saúde 

ali na pessoa do secretário Danio, o Almindinho e as enfermeiras Nádia e os enfermeiros 

da frente e todos mais. Nosso município recebeu mais cento e vinte mil reais da verba do 

Centro de Atendimento do Covid. Conversando com o Danio, muitos municípios grandes 

não cadastraram os seus municípios nessa, nessa verba. E nós já recebemos no começo do 

ano duzentos e vinte, agora recebemos mais cento e vinte. Graças a um bom trabalho de 

todos os funcionários da Secretaria de Saúde. Com relação à questão da CEEE. Na 

semana passada uma pessoa me procurou que estava sem energia e passei a tá... entrei em 

contato com a concepção da CEEE cobrando o atendimento dessa pessoa e comentei a 

questão da poda, a gente sabe que a grande dificuldade aqui da nossa energia por parte 

da CEEE, creio que cinquenta por cento é por causa da poda. A gente tem um serviço por 

parte da CEEE que é excelente, da Certaja, que eu julgo excelente, mas por parte da CEEE 

faz anos que eu não vejo um caminhão fazendo poda na nossa cidade e pelo que eles me 

passaram, eles vão fazer trabalhar muito na cobrança que o morador limpa embaixo da 



 

 ATA 008/22  11 
 

 

rede. Eles podem fazer alguma limpeza, mas a parte mais grossa vai ser a cargo do 

morador. Temos a lei aprovada aqui no município da questão de não, de não plantar, de 

não plantar embaixo da rede. Creio que seja interessante mais pra frente a hora que a 

Equatorial se estabilizar, se assentar, entenderem que mundo estão nós fazemos uma 

reunião com eles pra tratar exclusivamente esse assunto da poda porque muitas vezes o 

pessoal lá de Guaíba ou de Camaquã não faz nem ideia de como é que é a coisa aqui, os 

chefes muitas vezes não fazem ideia. Quero aqui encerrando parabenizar um jovem do 

nosso município, o Douglas Raphaelli filho do Silvio Rafaelli que assinou o contrato no 

Havaí, um time profissional. O irmão dele já é goleiro profissional e ele agora vai atuar 

profissionalmente. Deixo aqui meus parabéns à família do Silvio aí, a esse jovem que vai 

estar representando o nosso município no futebol profissional. E que mais crianças, mais 

crianças e jovens do nosso município tenha essa oportunidade." Usou a palavra o 

VEREADOR FABIO, Líder do MDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores 

e as pessoas que se faziam presentes. "Eu queria parabenizar a nossa administração aí, os 

deputados, os vereadores, todo o pessoal envolvido aí pela aquisição da verba dessas duas 

obras que vão ser construídas em nosso município. Que nem a vereadora tinha falado, os 

colegas também. A obra do calçamento ali na rua da Brigada e a obra da Casa do Mel. A 

gente como vereador, como munícipe a gente fica muito feliz, muito parceiro que a gente 

está conseguindo avançar nisso aí. E peço pra população continue avaliando os 

deputados, as pessoas que investem em nosso município, que tem bons olhos pro nosso 

município pra continuar apoiando eles. Quero também deixar um aviso aqui o pessoal que 

quer fazer a encomenda de árvores frutíferas e alevinos procurar nossa secretaria, 

encomenda de águas frutíferas, encomenda o pagamento até dia vinte e seis do cinco, 

entrega dia treze do seis e alevinos vinte e nove de abril, entrega dia seis de maio. Pode 

ser todos feitos pelo WhatsApp também, pelo número 36501129 direto na nossa secretaria 

daí. Fico também muito feliz aí a questão também do decreto aí que o nosso vice-prefeito 

assinou aí a questão já das máscara em locais fechados também alguns locais a gente vê 

essa pandemia indo embora e a gente fica muito feliz com isso novamente. Em nome aí da 

nossa bancada de vereadores aí desejo a todos um boa noite e um bom retorno de suas 

casas." Usou a palavra o VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder do PDT, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. " A respeito 

do que o vereador falou do covid isso foi muito, graças a Deus, que ele está acabando, 

está indo embora é grandes coisas ficar sem essa máscara. Claro que em algum lugar nós 

vamos ter que usar. Mas já facilitou bastante. Isso aí graças a Deus foi muito importante. 

Já passou essa onda braba aí. Então deixo aqui o convite pro rodeio do amigo Marcilinho 

ali? Final de semana que vem né Marcilinho? Vamos lá se Deus quiser se fará presente, 

vocês todos aí estão convidado né? É isso aí bom retorno nas suas casas muito obrigado."  

Usou a palavra a VEREADORA LAURENI, Líder do PTB, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também não deixaria de falar 

na nossa saúde. Nosso covid está indo embora. Nossos cuidados ainda continua e graças, 

graças a equipe que nós temos na saúde. Que seja sempre lembrado o trabalho da equipe 

da saúde que tão bem cuidou, que foi atrás, as vacinadoras, a Sônia, a Nádia, que é a 

nossa enfermeira que cuidou muito bem ali das verbas do covid também junto com o nosso 

secretário. Né? Agora vem mais de cento e vinte mil, tenho toda a certeza do mundo que 

vai ser tão bem empregado, né? Como vai acontecer aqui pedido de informação e a gente 

sabe que é legal, mas parabéns a nossa saúde, não tenho palavras pra dizer. O que essas, 

o que essa equipe fez, claro, são profissionais, mas também todo profissional ele tem que 

ter amor e é o que aconteceu dentro da nossa saúde. Também foi falado aqui na Defensoria 

Pública, né? Com o CRAS e junto com a prefeitura e a Câmara de Vereadores né? Vai 
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proporcionar amanhã esse dia conforme já foi falado aqui pelo vereador. Também vai né? 

Um atendimento especial aqui gratuito, né? De as demandas, auxílio emergencial, 

benefício previdenciários, INSS, demais demandas, né? Trazer CPF, RG, comprovante de 

residência. Quem tiver carteira de trabalho, traga tudo que tiver, bloco de produtor, traga 

seus exames quem vier aqui e até alguns se quiser fazer alguma pergunta eu acredito que 

esses defensores que estariam aqui eles responderão alguma pessoa que tá em dúvida de 

alguma coisa, né? Estarei, eu estarei aqui, pedi até pra assistente social estar aqui, né? 

Pra intervir junto com alguma pessoa que não sabe às vezes explicar o seu caso. né? Não, 

não seria fora né? Mas que seria coisas que às vezes a assistente social ela ajuda porque 

ela o atendimento dela é nessa área. Então agradecendo a todos aqui né presidente? 

Esperamos para a próxima sessão." Usou a palavra o VEREADOR LEANDRO, Líder 

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

presentes. "Queria comentar que sábado tive lá no baile do CTG, o Flor dos Pampas tocou 

lá, baile muito bom colega vereador Angulista também estava lá presente e até conversei 

com o patrão do CTG, dar os parabéns pra ele, pra todos os envolvidos que nem eu sempre 

comento é uma tradição muito bonita e o que puder ajudar o patrão conte comigo sempre 

porque não podemos deixar findar essa tradição, muito bonito o baile, bastante famílias, 

pessoal conversando, se divertindo, tomando uma cerveja e dançando. Então é muito 

importante isso aí na nossa cidade não podemos deixar escapar essa tradição que é o 

CTG. Parabéns ao Eleno Prado aí que é o patrão. Também queria comentar que liberaram 

o recurso da Casa do Mel aí do Heitor Schuch a emenda de duzentos e trinta e oito mil. 

Fico feliz. Que nem eu comentei. Meu compromisso é vereador do meu partido fiscalizar, 

não era eu que estava no partido ainda, foi outras pessoas, não vou citar nome de todos, 

todo mundo sabe. Quero dar parabéns a todos aqui e também pra prefeitura que vai dar 

essa contrapartida. Eu acho que nem os colegas comentaram. A gente não tem que estar 

brigando aqui porque cada um tem o seu deputado e sim a gente tem que correr atrás e 

apoiar aquele que traz recurso pro nosso município. Então todos estão de parabéns porque 

eu acho que qualquer deputado de cada bancada está trazendo bastante recurso pro nosso 

município. Então é muito importante isso daí. Também queria falar sobre o baile que vai 

ter também que é o baile aqui no retorno do paroquial que não teve baile ainda, dia dois 

de abril, desfile. Sorteio também da ação entre amigos. Muito importante. Sábado quem 

puder ir e estarei presente lá também. E também domingo vai ter a festa na comunidade 

evangélica luterana na Linha Nova, três de abril. Também quero ver se eu dou uma 

passadinha lá e também vai ter torneio de tiro de laço e vaca mecânica na cancha do 

Marcirio, colega Marcírio aqui também quero ver se de tarde apoio lá muito importante 

voltar as festa pra apoiar as comunidade aí que é muito importante pra gente. A gente tem 

que fazer a nossa parte, tem que comparecer lá um pouco. Até pra gente poder conversar 

um pouco com a comunidade, com o pessoal, que eles ficam muito faceiros com os 

vereadores vão, os prefeito vão, vice-prefeito porque sempre a gente troca uma ideia ali 

pode se divertir também e passar alguma coisa aqui na câmara pra ver o que é melhor pra 

nossa cidade." Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou o 

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

comentar sobre o assunto ali da CEEE que o colega Mateus ali comentou que que a poda 

estão querendo que seja por conta dos associado né? Então já tive várias pessoas me 

perguntando lá em casa se a poda era por conta dos associado que tinha visto uma 

conversa que era, um assunto que era e que agora eles não faziam mais a poda. E eu falei 

pra eles e falo pra todos que estão nos assistindo. Não façam poda nas árvores perto da 

rede, pode ser penalizado por plantar uma árvore perto da rede ou embaixo da rede, mas 

as que nasceram lá e tão lá encostando na rede, não cortam porque é muito perigoso levar 
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um choque muito forte. E não são responsáveis não, a rede não é nossa, a rede é da CEEE, 

a CEEE que tem que manter a rede. Então quem tiver nos assistindo eu deixo essa 

mensagem, não se arrisque a cortar árvore perto da rede. Também não vou deixar de 

parabenizar, tem que parabenizar ali o pessoal da saúde, nesse último final de semana, no 

sábado, eu estava trabalhando lá com as esmerilhadeira lá fazendo umas peça lá que não 

estava dando muito certo, dando uma retificada e me solta um pedaço de cavaco de ferro 

na vista e eu vim parar no posto ali e foi dentro de uma hora já estava voltando pra casa 

de novo, resolveram ali, tiraram, fizeram a limpeza da minha vista então só tenho a 

agradecer. Quando deixa a desejar eu vou vim aqui e vou cobrar. Mas agora quando as 

coisas acontece do jeito certo a gente tem que parabenizar também. Também lembramos 

de novo aí o pessoal que eu já tinha convidado pro meu torneio lá, de tiro de laço e vaca 

mecânica, agora dia dois e três de abril. Lembrando que à tarde a partir das quatorze e 

trinta vai ter o Odiles Stracione e o grupo Xucrismo pra animar lá pro pessoal dançar e 

se divertir. Lá é tudo aberto. Um galpão aberto com cinco metros de altura. Pode ir sem 

medo por causa do covid que é tudo ao ar livre. Então deixo de novo o convite aí a todos. 

Que sejam todos bem-vindo. E uma boa noite a todos e um bom retorno para as suas casa." 

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

se fazia presente na abertura da Sessão. "Quero convidar o povo em geral pra fazer parte 

desse baile aí no sábado agora no paroquial que pra benefício aí da igreja católica matriz 

aí e vai ter o sorteio aí da grande rifa aí que era da Festa da Uva, infelizmente não saiu. 

Então que o povo compareça que vai ser um grande baile e convidar o povo também pra 

esse rodeio de vaca mecânica lá no nosso amigo vereador Marcírio, sempre é um grande 

evento todos ano eu me faço presente e é um evento muito bom, bem organizado e junta 

bastante gente e sempre o povo são bem atendido. Também quero convidar o povo pra 

essa festa aí na comunidade luterana evangélica na Linha Nova, Trindade aí na Linha 

Nova, dia três também, é no mesmo dia do rodeio do nosso vereador Marcírio mas a gente 

vai ter que dar uma passadinha nem que seja um pouquinho em cada lugar pra não 

descontentar ninguém e é uma festa muito boa também que acontece ali, já fui várias vezes 

de festa ali, é uma comunidade bem organizada e sai umas festa bem boa ali, muito bem 

organizado também." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, 

convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia quatro de abril de 2022. 

 

 

Sala de Sessões, 28 de março de 2022. 
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