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Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas, no Plenário da Casa 

Legislativa, realizou-se a nona 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, Mateus de Lima 

Romeira, Rodrigo Semensatto de Lima.  O vereador Marcos Cesar Garcia não estava presente. Havendo 

“quórum”, o Presidente Alvício, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. A ATA 08/22, 

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° 011/22 encaminhando 

proposições aprovadas em 28 de março de 2022; Of. Leg. N° 019/22 informando aprovação do projeto 

de lei n° 018/22; Of. Leg. N° 020/22 informando aprovação do projeto de lei n° 020/22. 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 FABIO, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Queria deixar aqui já de imediato 

melhoras ao nosso colega vereador Marcos aí que não se encontra na sessão que está doente. Desde já 

te desejo melhoras colega. Queria também parabenizar o colega Marcírio pelo evento realizado esse 

final de semana lá. Rodeio se fez lá na sua residência lá, sábado o templo ajudou lá teve um baita de 

um evento infelizmente domingo veio a chuva não deu pra aproveitar cem por cento mas ainda saiu um 

pouco do evento bem organizado, pessoal ainda se fez presente mesmo com chuva, fomos muito bem 

recebidos lá, então quero deixar meus parabéns aqui pelo evento muito bem organizado do colega 

Marcirio lá na região e já de imediato também deixo o convite aqui para um torneio de laço dia vinte 

e três e vinte e quatro do nosso amigo Gustavo Camargo. Vinte e três e vinte e quatro de abril do 

Gustavo Camargo. Torneio de laço na residência dele ali também. Aqui na Linha Francisca aqui, 

depois da escolinha ali. Quero também desejar os parabéns a nossa Brigada Militar pela palestra 

realizada na Dom Pedro que foi proposta pela diretora Márcia, a vice Simone e a orientadora Luciane 

também, um projeto entre avanços e limites, onde o tema era basicamente e o nosso país como funciona. 

A Brigada também destacou que essa ação serve pra aproximar a Polícia Militar e a comunidade. 

Então deixo aqui os meus parabéns a nossa Brigada Militar que vem atuando em cem por cento na 

nossa comunidade aí em todos que é pontos aí que podem auxiliar, inclusive até fazendo palestra na 

nossa comunidade. Então deixo meus parabéns aqui pra nossa Brigada Militar também. Era isso 

presidente, obrigado." Usou a tribuna o VEREADOR MARCIRIO, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também quero começar o meu discurso 

agradecendo o apoio que tive no nosso município ali pro meu evento. Agradecendo o prefeito por ter 

encaminhado as máquina pra aquela localidade lá pra arrumar as estradas, lá na região, arrumou a 

pistinha também, tá certo, paguei, mas foi lá e arrumou. Também o vice-prefeito se empenhou muito 

nesse trabalho. Também os funcionários que tiveram lá trabalhando também se empenharam muito 

aonde que estava ali o Adriano e o Petiço, o Silvio, também o Toninho se fez presente lá, fizeram tudo 

conforme a gente precisava, eles não mediram esforço e trabalharam lá pra que esse evento saísse 

também. O Júlio também trabalhou na máquina. Então na retroescavadeira trabalhando lá. Então deixo 

meus parabéns e os agradecimento por eles ter feito o serviço lá pra mim. Porque a gente que faz um 

evento assim a gente quer receber bem as pessoas que vão lá prestigiar. E as estradas estavam muito 

ruim nos deram, arrumaram a estrada até não conseguiram arrumar o que eles pretendia arrumar 
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porque a patrola quebrou e aí eles tiveram que parar pra tentar consertar a patrola lá e não 

conseguiram. Tiveram que trazer cá para o município. Mas espero que em seguida eles consigam 

resolver a situação ali dessa máquina, dessa patrola que possa voltar lá na Invernada, terminar de 

fazer o serviço nas estradas lá. Então tem umas partes que estão muito ruim, mas deixo aí meus 

parabéns e meus agradecimentos. Também quero agradecer o pessoal que se fez presente lá, que 

participou do rodeio. Os lançadores mesmo com chuva que nem o colega Fábio falou, já comentou 

aqui, foram, laçaram, fizeram uma baita festa lá. Então deixo meus agradecimentos. Também eu 

agradeço o pessoal que trabalhou tanto na copa quanto na carne e na organização, na campeira, todo 

o pessoal que me ajudaram lá então deixo os meus agradecimentos aí. Também o vereador Fábio se fez 

presente lá colaborando desde sábado, deixo meus agradecimento a ele também por ter participado. E 

com certeza os outros colegas vereadores não nos fizeram presente porque estava chovendo muito. 

Porque eu estive conversando com eles. A ideia é que eles tinham era de ir participar tinha festa também 

na igreja ali, alguns desses participaram e até o Alvício me comentou ali que ia dar uma passada lá 

mas como estava chovendo muito ele não saiu dali e quem estava no rodeio também que tinha ideia de 

ir pra festa também com certeza não saiu de lá por causa que estava chovendo muito, que foi muita 

chuva. Então deixo os meus agradecimento a todos e por enquanto vou ficando por aqui, mas depois 

eu falo na hora do líder mais um pouco." 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 escolha da nova corte do nosso município onde foi selecionada a Tauani da Silva 

Laux, as princesas Gisele Barbieri e a segunda princesa Yasmin Guedes Lang, que façam, representem, 

com certeza irão representar bem o nosso município nas festividades e tudo mais e vamos torcer aí que 

a festa do agricultor seja um grande evento. Quero aqui comentar também na semana passada teve a 

Defensoria Pública da União aqui no nosso, na câmara, onde foram atendidos trinta e quatro pessoas. 

Vinte e oito pessoas. Vinte e oito? Enfim várias pessoas vieram buscar o atendimento gratuito aí no 

nosso município, junto com os defensores, com diversas demandas e talvez possa ser que venham 

novamente aqui nos prestigiar, atender nossa comunidade com um trabalho gratuito atendendo a todos 

que precisam. Quero me desculpar aí com a comunidade da Linha Nova ali na comunidade luterana e 

o vereador  Marcírio que não pude participar dos eventos, minha esposa estava de aniversário ontem 

estava com a família dela ali em casa mas sabem que podem contar sempre comigo, o que estiver ao 

meu alcance sou um vereador que sempre gosta de estar presente nas comunidade, nas festividades, 

mas infelizmente nessa ocasião não pude participar mas desejo que sempre mantenham fazendo esses 

eventos cada vez com mais sucesso.  Também gostaria aqui fazer um pedido verbal pro executivo e a 

empresa que presta o serviço, a questão da iluminação pública. Alguns locais aí da cidade do centro 

está dependendo, está demandando já há um bom tempo, o Anderson a gente sabe teve um problema 

ali com o carro mas se Deus quiser em seguida vai estar conseguindo colocar em ordem a sua parte no 

mais é isso agradecer a presença de todos." Usou a tribuna o VEREADOR RODRIGO, saudou o 

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

parabéns a nossa corte aí do município agora. Foi escolhida. Mas quero parabenizar a todas que 

participaram. Acho que foram sete né? Quero parabenizar a todos independente de quem vai 

representar o município ou não. Então quero deixar os parabéns a todas elas que colocaram seu nome 

à disposição. E com certeza as três que que vão representar o nosso município tenho certeza que vai 

ser bem representado. Também sobre o baile que teve no paroquial, teve uma coisa que me chamou 

atenção bastante no baile. Não sei se quem estava lá percebeu, tinha o Leandro eu sei que estava lá 

nosso colega, não sei se tinha mais alguém o Alvicio acho que também estava mas o conjunto que estava 

tocando, eu que sou um cara que que gosto bastante de prestar atenção na música eu vim aqui 

especialmente pra dar os parabéns, metade dos integrantes era do Barão. E vou dizer até os conjunto 

grandes aí, se não estiver bem afiadinho não fazem um show que nem eles fizeram ali pra nós. Queria 

deixar aqui os parabéns ao Diego Lanzarini, ao Luan, ao pessoal do som ali também que colocou, o 
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Igor e o William. A todos envolvido com a questão do som ali no paroquial. Mas deixar os parabéns 

esses dois principalmente esses dois rapazes. Um estava cantando e o outro tocando ali. Estão de 

parabéns. Isso é bom da gente mostrar, colocar em Facebook. Pra mostrar que aqui no Barão a gente 

tem pessoas competentes. O Luan já foi homenageado aqui na casa. A gente sabe que já está tocando 

em conjunto grande. Mas o Diego também. Acho que também dava pra ser homenageado aqui. Porque 

ele é um baita cantor, porque ele é um baita cantor, com esse negócio da pandemia aí a gente ficou 

dois anos praticamente sem evento e de repente quando volta assim a gente se depara que eu acho que 

eles estavam em casa treinando porque estão de parabéns. Também na mesma forma quero pedir 

desculpas ao Marcírio. Sabe que eu sou um apoiador desse, principalmente dessa questão aí de laçada. 

Eu que já fui patrão do CTG, já estive patrão, não pude me fazer presente também, detalhes familiar 

aí, a localidade ali da Linha Nova também não pude me fazer presente até ia passar na parte da tarde 

lá mas infelizmente não deu e também a chuva a gente com criança pequena já fica mais difícil um 

pouco. Então pedir desculpa aí mas que nem disse o vereador a gente está sempre à disposição no que 

precisar sabe que pode contar com nós. Seria isso obrigado presidente." O PRESIDENTE ALVICIO, 

usou a palavra. "Também gostaria de comentar a respeito da escolha das soberanas, tinha sete 

candidata, três ficaram aí, a rainha e segunda e a primeira aí, eu digo não é só as três que ganharam, 

as sete que estavam ali estão todos de parabéns, suas famílias ali que organizaram ali e as torcidas 

toda sete com certeza estão de parabéns porque ter coragem de ir ali e botar ali seus suas filhas ali, os 

pais, as mãe ali. É bem complicadinho, a maioria não tem coragem de fazer isso aí. Estão de parabéns 

pela coragem dessas meninas aí representando muito bem nosso município. Também pude me fazer 

presente na festa ali, né? Evangélica luterana aqui, pertinho da Certaja, não tinha muita gente, o dia 

estava muito complicado, como eu disse pro vereador Marcírio, a minha ideia era de almoçar ali e 

depois ir pro rodeio por umas duas horas, mas a chuva não parou nunca e digo está complicada as 

coisa, mas sei que foi um grande evento com toda chuva ainda o nosso colega Marcírio com certeza 

conseguiu fazer um bom evento que sempre é dos evento maior aí em nosso município é o rodeio aí do 

vereador Marcírio, é bem visado e bem apoiado pela população. A respeito da lâmpada eu queria pedir 

pro secretário de administração que dê uma chegada mais de perto com nosso colocador de lâmpada 

aí, trocador de lâmpada que eu estou achando isso aí muito devagar. A nossa lâmpada aqui no canto 

infelizmente está queimada aqui ó. No centro aqui no canto da câmara aqui queimada a lâmpada. Lá 

perto de casa. Faz mais de dois mês que eu pedi pra trocar a lâmpada queimada lá na rua. Lá na Santa 

Rosa de Lima tem lâmpada queimada. Tem vários lugar que não foi trocado até agora. Esses dias tive 

conversando com ele ali que o rapaz que trabalha e não sei. Ele disse que faz mais de quinze dias que 

eu falei com ele. Ele disse agora eu vou ter tempo pra ajeitar tudo essas coisas aí, seguidinho vai tá 

tudo ajeitado porque eu parei de atende os fumicultor aí que queimou muitos aparelhos e eu tive que 

me virar aí pra atender eles pra não perder os seus fumos que queimou muito aparelho com aquela 

tempestade que deu aí temporal mas agora já eu estou achando que já é desculpa porque os pedido 

aqui no Cerro dos Abreus tem vários ali e tem outras região que eu andei visitando e tem que dar uma 

chegada junto. O cara trabalha ou troca, bota outro. "Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, 

quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, Projetos de 

Lei, diárias e atestado:  INDICAÇÃO Nº 048/2022 que seja estudada a possibilidade de cada agricultor 

ter direito de no mínimo 5 horas de hora/máquina através da Secretaria de agricultura. INDICAÇÃO 

Nº 049/2022 que seja estudada a possibilidade de instalar uma porta eletrônica na van que realiza as 

viagens da secretaria de saúde. INDICAÇÃO Nº 050/2022 que seja promovido através das secretarias 

de agricultura e assistência social uma feira semanalmente de produtos artesanais e coloniais. PEDIDO 

DE PROVIDÊNCIA Nº 032/2022 que seja providenciado reforma da ponte perto do Jacó, na costa do 

arroio perto da residência do falecido Antoninho Lanzarini, pois a mesma encontra-se em péssimas 

condições, onde tem plantação de batata e milho para retirar após a ponte e não conseguem passar com 

o caminhão pela ponte. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 016/2022 que envie cópia dos contratos de 

locação do prédio da secretaria de educação dos dois últimos anos.  MOÇÃO DE APOIO Nº 001/2022 
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Os vereadores que a esta subscrevem, após ouvido o Plenário, com base no Art. 138, do Regimento 

Interno, propõem que a Câmara Municipal encaminhe MANIFESTAÇÃO DE APOIO para aprovação 

do Projeto de Lei Federal – 3723/2019 em tramitação no Senado Federal. JUSTIFICATIVA: A 

aprovação do projeto de Lei 3723/19 é urgente e de extrema relevância para regularização dos 499.438 

CAC’s (Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores), existentes no Brasil até o ano de 

2021.  Até o presente momento, a matéria está sendo regulamentada somente por Decretos do Poder 

Executivo, de modo que há diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade tramitando no STF, visando 

a revogação desses decretos regulamentares. Dessa forma, por não haver nenhuma Lei específica 

regulamentando a matéria, o exercício das atividades exercidas por Caçadores, Atiradores e 

Colecionadores pode ser extinta a qualquer momento, por decisão do STF e, até mesmo, pelo Presidente 

da República, que possui legitimidade para revogar todos os decretos, o que geraria insegurança jurídica 

a estas categorias. O projeto regulamenta o porte, a posse, a compra de armas de fogo, munições e 

insumos, determina a quantidade destas que podem ser adquiridas, cria regras para transporte dessas 

armas até os clubes de tiro e locais de caça, também permite o porte de armas por essas categorias. 

Tipifica novos crimes, aumenta as penas de posse e porte irregular de armas de fogo tornando a 

legislação mais rígida. PROJETO DE LEI Nº 021/22 Altera a alínea “b” do Art. 1° da Lei Municipal 

n° 512/2022 e dá outras providências. DIÁRIA DA VEREADORA LAURENI Ida ao Gabinete da 

Deputada Kelly Moraes. ATESTADO MÉDICO DO VEREADOR MARCOS, justificando sua 

ausência. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR 

MARCIRIO, Líder do PL, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Agradecer ao Odiles Stracione que esteve com a banda dele lá no meu rodeio, pelo esforço 

também que mora a cento e cinquenta quilômetro daqui e veio abaixo de chuva, chegou até lá com 

barral pra animar lá o rodeio, também deixo os agradecimento pra ele. E o grupo dele, Grupo 

Xucrismo. Também sobre a retroescavadeira que o presidente comentou que está ali no Leozé, eu acho 

até que essa retroescavadeira está quebrada ali porque faz uns três meses que ela está ali, até já 

comentei aqui nessa casa sobre isso aí. Eu acho que já era pra ter trazido essa retro aqui pro centro 

pra fazer a manutenção porque enquanto ela está lá parada ali, quebrada, tem vários agricultor 

precisando do serviço e ela lá parada. Acho que já tinha, já tem tempo suficiente pra ter resolvido 

aquela situação daquela retro ali. Então deixo aqui mais um alerta aí pro executivo que tome 

providência sobre aquela situação ali. Também quero comentar que eu falei errado o nome o colega 

Marcos. Eu falei o colega Fábio. Mas é o colega Marcos deixo aqui as minhas palavras de melhoras 

pra ele. Também quero agradecer novamente o pessoal que nos acompanha pelo Facebook, a todos 

que se fazem presente aqui, agora tá o Felipe ali, o filho do Alvicio que não estava no início, a esposa 

do Garigan que sejam sempre bem-vindo. Uma boa noite a todos e um bom retorno para as suas casas." 

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

em sua primeira saudação. "Quero aqui também deixar registrado aí no sábado, eu e o vereador 

Rodrigo, estávamos na despedida de um funcionário da prefeitura que vai trabalhar em outro 

município, o Luciano Lanzarini, filho do Arquimedes. Eu trabalho com ele há anos e posso dizer que é 

um baita profissional, um cara que pega e cumpre o seu trabalho com devoção e atenção. Parabenizar 

aí por todo este período que esteve trabalhando conosco. Pensando agora enquanto o pedido da 

vereadora Laureni, a questão da feira ali. Até deixei uma sugestão também num outro espaço pra tu 

pensar, ali no sindicato ali foi feito aquele telhadinho uma vez. Pra onde tinha um trailer hoje está 

parado. Quando vê é um espaço também bom pra quando vê começar um trabalho, alguma coisa assim 

é um ponto bem movimentado, com certeza a gente, eu acho que ali o presidente seria parceiro nessa 

ideia aí. Mas é isso é pedir a Deus que abençoe a todos nós durante essa semana. Uma boa noite a 

todos." Usou a palavra o VEREADOR FABIO, Líder do MDB, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Queria deixar um agradecimento aqui, a gente como 

vereador fica muito faceiro quando a gente faz um pedido aqui nessa casa e é atendido, esses dias um 

pessoal lá dos Bunilhas lá veio me comentar que tinha sido arrumado uma ponte lá que eu tinha feito 
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o pedido. Então a gente fica muito feliz, deixo meus agradecimentos aqui. Queria deixar aqui meus 

sentimentos, meus pêsames, a família do Valmir Silveira dos Santos que veio a falecer sábado também. 

Queria pedir essa casa que tem uma nota de pesares a ele. Quero pedir desculpa também a comunidade 

ali da igreja luterana ali que não pode me fazer presente. A gente gostaria de estar presente em todos 

os eventos do município, mas não tem como eu estava presente no rodeio lá do colega Marcírio, como 

foi falado ali. Então peço desculpa a comunidade ali. Quero parabenizar as meninas que desfilaram 

também no desfile ali. As que ganharam, as que concorreram também, todo o pessoal da organização 

ali. Estava muito bonito o evento. O colega ali me enviou convite ali do rodeio ali. Eu queria só reforçar 

que é dia vinte e três e vinte e quatro, mas sábado começa só na parte da tarde o evento, tá? É ali na 

linha Alfredo Silveira, antes do Altemir ali entre a esquerda. Depois o Altemir, isso, depois o Altemir 

entra a esquerda e terá serviço de copa e cozinha também. Que nem o colega Marcírio falou ali da 

questão da retro. Então já faz dias também que eu venho falando com o secretário ali. E ele estava me 

passando a situação ali que é um motor muito complicado daquela máquina mas está montadas, peças 

já estão todas ali. Então está sendo trabalhado só que eles não conseguem trabalhar somente nela. Tem 

outros veículos também, outros veículos que precisam de manutenção. Então só pra deixar esclarecido 

aqui pro colega. Não sei se ele falou com o secretário aí também, mas está sendo montado o motor da 

máquina. Era isso, presidente, um bom retorno às pessoas aí que nos assiste aqui também, em nome da 

nossa bancada MDB, uma boa noite a todos." Usou a palavra o VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder 

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

ontem eu não pude estar presente, não pude ir lá no Marcírio. Eu disse pra ele não foi que não tivesse 

vontade. É que eu estava num velório de um parente meu lá em Eldorado. Fiquei pro enterro, foi ao 

meio-dia. Dei uma passadinha ali na festa ali mas eu não fiquei, já cheguei já era seis horas da tarde 

também ali. Mas a vontade era de estar em todos os lugares. Também aqui quero deixar os meus 

sentimentos a família do seu Genibaldo ali, o senhor faleceu ontem de noite, hoje foi sepultado às quatro 

horas da tarde. A família do Valmir até fui pra ir no enterro dele lá em Arroio dos Ratos, cheguei já 

tinha acontecido, eles disseram que era as cinco horas mas cheguemos lá já foi às três horas da tarde 

mas fui só que cheguei atrasado. Quero agradecer a presença de todos aí e Tiago quando puder vim tu 

vem sempre aí. Essa casa aqui vai ser sempre tua, viu? Daqui quatro anos vai estar com nós de novo 

aí. É isso aí. Bom retorno em 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. “Hoje estive na assistência social, estou seguido passando, né? Com uma pessoa com outra 

onde começou a nova assistente social hoje, no processo seletivo, senhora Adriana e aonde o secretário 

me disse que ela vai começar, ela vai atender segundas, terças e quartas pra quem precisar dos serviços 

dela porque a nossa outra assistente social está em atestado de doença. Então quem precisar da 

assistência social venha nesses dias. Gostaria de deixar aqui um grande abraço pra uma pessoa 

especial pra mim que é o vô Porfírio. O avô do meus filhos. Que ontem foi comemorado os noventa e 

dois anos dele. Que Deus lhe dê muita saúde. É uma pessoa que eu amo de coração, meu vô, chamo 

ele. Também gostaria de dar os parabéns as soberanas que representarão o nosso município até talvez 

dois anos, né? Essas que tiveram era dois anos. Então quero deixar o meu grande abraço a elas também. 

E dizer que aqui nesta casa no dia vinte e nove, como vereador Mateus já falou, foram atendidas pessoas 

aqui pelos defensores. Estive aqui na manhã e na tarde pessoas especiais estiveram aqui atendendo a 

nossa população né? Cada um atendia uma área, auxílio doença, auxílio de aposentadorias, coisas 

assim. Então a assistência social está de parabéns. Estavam presentes aqui. E eu acho que é tudo que 

nós precisamos é esses atendimentos. Parabéns secretário. Esteja sempre atento a tudo que acontecer 

aqui. Também deixaria um recadinho aqui pro nosso secretário de obras, coitado, ele não sabe onde se 

virar, mas que dê uma cuidada nas ruas da cidade. Andei passando ali nas ruas de a pé. Tem ruas que 

estão pedindo urgentemente um cascalho. Nem é tanto né? Patrolamento, mas sim um cascalho. Quando 

tiver sobrando, secretário, que venha de fora, já vai largando nas ruas aí. Aqui abaixo a dona Elvira 

ali, tem umas ruas ruim ali. Está precisando demais e também vereador Marcírio eu não pude ir lá 
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também tinha um aniversário mas cheguei até cedo da tarde mas a chuva não deixou participar de até 

na Trindade ali também gostaria de ter ido não conseguir e no sindicato Mateus só pra terminar 

presidente, no sindicato eu não sei de quem é aquela... é do sindicato mesmo? Estarei falando com o 

presidente do sindicato seu Homero, pra ver o que que a gente consegue aí já pra iniciar nem que seja 

pra nossas artesãs iniciar um trabalhinho pra elas. né? Tem telhado, tá fechado, cada uma que ficasse 

voluntária um dia eu acho que é muito importante isso. Começando devagarinho a gente vai longe. 

Muito obrigada a todos e uma boa noite." Usou a palavra o VEREADOR LEANDRO, Líder do PSB, 

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

dar os parabéns pro desfile do paroquial pra soberanas. Muito bonito o baile. Muito bonito os desfiles. 

Também as que não ganharam, fica pra próxima. Terão outra oportunidade. Não pode existir. Se um 

dia se Deus quiser elas chegam lá também. Também que nem o colega Rodrigo falou aqui queria dar 

os parabéns pro Diego e o Luan. Uns baita cantores. E muito importante a gente ver o pessoal da nossa 

terra aqui e todo mundo gavando eles. Os guri muito bom. Dá os parabéns pra eles aí e também tive lá 

na festa um pouquinho na Luterana, Certaja, também queria deixar os parabéns pros organizadores lá, 

até joguei um pouco na roleta lá, muito bonita a festa, apesar que de tarde começou a se enfeiar muito 

o tempo, chuva demais até peço desculpa ao colega Marcírio porque eu ia dar uma passadinha lá 

porque eu tinha um aniversário meio-dia mas infelizmente não deu porque baixou, não é que não quis 

ir porque baixou muita água mesmo. Mas se Deus quiser na próxima vou lá, agora fui na festa aqui, no 

próximo posso ir rodeio direto lá e o colega pode contar comigo sempre que precisar uma força lá 

também. Também queria dizer aqui que nós já botamos aqui na casa sobre os RG, amanhã mesmo tenho 

o papel, vou em Mariana Pimentel, vou pegar duas carteira lá de identidade lá e eu acho que nós temos 

que se acordar o nosso município, porque a gente tá parado no tempo que a gente vê só as cidades 

vizinhas crescendo e nós parado no tempo. Eu acho que o prefeito e nós vereadores tem que se acordar 

mais, temos que trabalhar junto porque é uma coisa simples, o pessoal precisa. Então, é isso daí eu 

peço que o Prefeito consiga fazer uma coisa de melhor pro nosso município e não ficar parado no 

tempo. Porque infelizmente a gente só vê muitas pessoas que fala que o nosso município está empacado. 

Também tem coisas boas, mas tu também só critica. Não. Sempre quando vê as coisa boa dou os 

parabéns. E sempre vou lá direto falar com o prefeito, no baile vi ele e conversei um pouquinho com 

ele, ele tem o serviço dele, eu tenho o meu e que nem eu sempre comento, meu compromisso é com o 

povo e respeito nosso colega, respeito todo mundo, só que cada um tem a sua ideia e cada um tem o seu 

trabalho." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE ALVÍCIO, saudou novamente quem não se 

fazia presente na abertura da Sessão. "Não posso deixar de dizer pro nosso vereador Marcos, saúde aí 

força e com certeza na próxima sessão já vai estar bem já vai estar conosco, conte comigo pro que 

precisar aí vereador Marcos." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, 

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

 

 

Sala de Sessões, 04 de abril de 2022. 
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