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Aos onze 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 décima 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, Marcos Cesar Garcia, Laureni Garcia 

Pagini, Mateus de Lima Romeira, Rodrigo Semensatto de Lima. Havendo “quórum”, o Presidente 

Alvício, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. A ATA 09/22, previamente recebida 

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

RECEBIDAS DA PREFEITURA: OFGP Nº 55/2022 enviando as contas do Município referente à 

gestão financeira do exercício de 2021; OFGP Nº 60/2022 encaminhando os Projetos de Lei nº 

023/2022, 024/2022, 025/2022, 026/2022.  RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. 

EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. N° 013/22 encaminhando proposições aprovadas em 04 de abril 

de 2022; Of. Leg. N° 021/22 informando aprovação do projeto de lei n° 021/22. 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 MARCOS, saudou o 

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

que na última sessão não estive por motivos de saúde e mas mesmo assim acompanhei a sessão de casa 

pelo Facebook e quero agradecer os votos de melhoras de todos os colegas vereadores, muito obrigado 

pela atenção e pela estima do meu restabelecimento. E estava dando uma olhada presidente nos 

trabalhos da casa que já aconteceram aqui desde que acompanho mais de perto desde dois mil e treze 

e estava vendo umas indicações que foram feitas em treze, quatorze, dezessete, dois mil e dezoito e 

algumas por minha curiosidade, algumas não, várias mas algumas pontualmente, por minha 

curiosidade nunca foram movimentadas ou tentado tipo, algumas talvez não vou dizer nunca porque é 

uma palavra muito ampla mas nunca foi mexido em algumas coisas e uma delas me chamou atenção 

entre várias que é uma indicação de dois mil e quatorze de minha autoria que foi aprovada dia vinte de 

outubro de dois mil e quatorze e também dois mil e dezesseis foi aprovado em vinte e oito de março que 

é uma atenção especial aos problemas de visão dos alunos da rede municipal. Na dita indicação eu 

coloquei que fosse feito uma avaliação na rede municipal e que fosse providenciado exame de visão 

pros alunos com dificuldade pra leitura, aprendizado e várias outras coisas. E eu acredito que isso não 

tenha sido muito visado e monitorado como deveria. Então talvez a gente entre novamente com um 

pedido mas eu já queria deixar dito aqui pelo secretário da educação quem estiver ouvindo ou a gente 

pode falar pessoalmente também que isso é uma preocupação porque sei que muitas crianças tem 

dificuldade de aprendizado e daí fica aquela coisa, mas por quê? O que que está acontecendo? Muitas 

vezes não está enxergando direito como deveria. E isso é uma coisa que a gente deixa, às vezes, deixa 

a desejar ou de repente põe um monitor pra aquela criança, de repente dá uma atenção especial, mas 

não vai no ponto chave que é o problema de visão. Né? Então, isso é muito importante e eu gostaria 

que dessem uma atenção bem especial a isso. Outra coisa também, presidente, que isso, tô entrando 

hoje nessa casa, não vou falar sobre o pedido, mas vou falar sobre a insistência do pedido e da 

importância que eu acho que é, porque não fui só eu que trabalhei essa questão nessa casa por muito 

tempo, é um incentivo no emplacamento de veículos. Sabemos que deveríamos saber ao menos, eu sei 

que o IPVA é o imposto mais limpo que entra no cofre do município. E sabemos também que né? Eu 

acho que o executivo deve ter uma preocupação que esses últimos anos de pandemia que passamos 

tivemos vários incentivos de verbas principalmente pra saúde, mas os municípios em geral conseguiram 
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fazer uma gordurinha, vamos dizer assim com os valores recebidos. Mas e ali na frente a hora que por 

exemplo, citei isso numa reunião hora que por exemplo dizia assim ó acabou pandemia que eu não sei 

se vai ser dessa forma mas que não vai ter mais aqueles recursos oriundos de pandemia. Como que os 

municípios vão se tentar agir sem esses valores a mais recebidos? Será que não seria uma alternativa 

o valor do IPVA? Hoje o carro não muito novo, é mil reais, quinhentos reais cai no cofre da prefeitura. 

Então isso é muito importante, sem contar que a outra parte vai pro FUNDEB que também é aplicado 

no município só que daí na saúde, então, isso é muito importante. Eu ando bastante pelo município, as 

colegas também, a gente vê muita gente que mora aqui, usa a nossa saúde, usa a educação, né? E tem 

o carro emplacado em outro município, não por vontade própria, não por maldade. É que de repente 

tem custos pra isso e a pessoa, bah mas eu vou deixar aqui pra evitar uma despesa e em épocas de 

dificuldades né? Então agora que temos o DETRAN aqui na cidade, até então nós não tínhamos toda 

essa época nós não tínhamos DETRAN na cidade hoje nós temos, então facilita mais tentar criar um 

programa, não sei o que, não sei de que forma, estudar isso junto ao jurídico, Secretário da Fazenda, 

eu não sei que forma de incentivo pra gente tentar conseguir fazer isso aqui. Tenho certeza, tenho 

certeza que vai ser um valor bem considerável que a gente vai conseguir trazer pros nossos cofres. 

Queria também presidente fazer uma... fazer um salve aqui e uma... ao professor Jonas Tardelli que dá 

aula na Dom Pedro II por um post que ele fez no Facebook, printei e conversei com ele até dizendo que 

ainda temos chance de acreditar na humanidade por quê? Porque as crianças da primeira série, 

primeiro ano lá da escola, foram fazer um trabalhinho em conjunto e quando um coleguinha acertava 

a pergunta, todos aplaudiam. Quando um errava, todos diziam que pena, vamos ajudar ele. Que que 

ele quer dizer com isso? Isso que está faltando na humanidade, não só no Barão, toda humanidade, 

aplaudirmos quando as coisas são bem feitas. Fez, vamos aplaudir. Não fez, vou tentar te ajudar porque 

na próxima tu consiga acertar. E esse exemplo que ele usou no Facebook, eu achei muito interessante, 

isso ali nós temos que nem só na escola, começa por ali, mas que eles levem pra sua vida, levem pra 

sua família, levem pros seus pais. E que nós conseguimos colocar em prática aquilo ali. Apoiar o acerto 

e apoiar também no erro, incentivar pra acertar. Obrigado presidente." Usou a tribuna o VEREADOR 

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

"Eu tenho um pedido de indicação nesta casa aqui hoje até comentei não falei com a vereadora. Eu 

acho que ela colocou esses dias quase a mesma coisa. Mas é sempre bom reforçar um pouco mais. Isso 

é muito importante pra nossas crianças da APAE ali. Depois quando chegar minha hora eu vou falar 

como for. Também eu tenho... verbal vou fazer pelo executivo, esse eu não fiz um pedido aqui mas que 

seja estudada a possibilidade do executivo, nós temos que fazer títulos eleitoral tem um monte de 

criança, gente jovem aí que não fizeram seus título, vê com o executivo se tem condições de pelo menos 

duas vezes até o final do mês vim aí pra fazer os título Isso é muito importante. Não temos lugar nenhum 

pra fazer aí. Então ele estudasse a possibilidade de vim aí pra fazer. Porque é difícil pra eles sair do 

município, fazer em outro lugar. Então eu deixo esse pedido aqui, ele deve tá ouvindo isso aí, ele venha, 

dê, traga pelo menos até o fim, até o final do mês, né? traga pelo menos duas vezes aí pra fazer, ou seja, 

sexta-feira e faça dois dias, depois venha de novo e ele estuda essa possibilidade aí. Também eu quero 

deixar o pedido pro secretário de obras, o Toninho né? Essa estrada, não é patrulhamento Toninho é 

que seja colocado umas duas caçamba de terra, pode ser terra não precisa ser saibro aonde mudada a 

estrada ali, o Angulista, vereador, sabe disso aí, esse dia aconteceu do cara capotar ali, não tem uma 

placa, não tem nada. É perigoso aquilo ali. Coloque duas caçamba de terra ali que já vai eliminar esse 

problema aí. Até o rapaz capotou ali mas graças a Deus não aconteceu nada. Então eu deixo esse 

pedido pra ele aí. E também quero dar os parabéns pra o pessoal da capela Santa Terezinha ontem lá 

nos Pacheco, estava uma festa muito linda. O baile muito lindo é uma banda boa. Então quero dar os 

parabéns pra eles a todos os festeiros lá. Meus parabéns." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores 

previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a tribuna o VEREADOR 

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

começo o meu tema hoje falando de exames como mamografias que estão na Secretaria de Saúde. Hoje 
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estive lá e vendo, né? Como está o andamento. Muito demorado. Não estou falando do nosso posto de 

saúde, do nossos médicos, dos nossos atendentes na saúde. E sim do estado. Temos muito poucos 

exames, mamografias feitas, tem muitos pedidos, é feito outubro rosa sempre no município, o município 

faz a parte dele, a saúde faz a parte né? Com palestras, com chamamentos e os exames continuam 

estocados dentro da secretaria. Hoje eu vi que vai chegar o Outubro Rosa novamente e muitas mulheres 

não conseguirão fazer a sua mamografia pelo SUS. Como a gente teve conversando, muitas pessoas 

pagaram, estão pagando os exames pra conseguirem ter um controle porque a gente sabe quanto é 

difícil e quanto é delicado as pessoas ficarem tranquilas sem fazer o exame. Mas a gente fica 

preocupado porque o estado bota tanta propaganda, o IMAMA se apresenta quando é Outubro Rosa, 

com a doutora Maire Kehl parece que é o nome dela. Fazendo tantas e tantas propagandas, eu gostaria 

que tivesse que fosse adiante essa fala pra ver o pouco interesse que o estado tem com as nossas 

mulheres. Esse seria um dos temas que eu teria aqui. Também vai haver a Feira do Peixe agora dia 

treze e quatorze aqui na praça, quem quiser pegar um peixe fresco né? Vai ter pessoas aqui vendendo, 

como todos os anos acontecem. Como eu falei aqui na semana passada, que eu fiz o pedido, né? Pra 

uma exposição de feiras, feira do nosso agricultor como também das nossas artesãs. Fui ao sindicato e 

estive falando com o presidente Omero, inclusive ele ficou de vir hoje aqui na câmara pra conversar 

com todos os vereadores. Fiz um convite a ele. Mas talvez não tivesse tempo. O que o presidente Omero 

me colocou? Tem aquele quiosque ao lado do sindicato aonde ele pretende, ele disse que está em perigo. 

Foi colocado uns mastro ali mas que tem um podre ele quer desmanchar e quer dedicar totalmente à 

Feira do Agricultor e das artesãs que uma vez já havia as feiras ali. Então gostaria de dizer pra nossas 

artesãs que estão nos ouvindo ou então pros nossos agricultores que tenham que trazer pra cidade 

como muito agricultor tem, planta lá seu aipim, a sua moranga, a sua abóbora, tantas e tantas coisas, 

né? Que pode trazer, milho verde, uma dúzia de ovos, venderiam tudo aqui porque tudo vem de fora. 

Então isso está sendo providenciado e eu não vou sossegar até que o presidente Omero me disse que 

talvez na próxima semana já daria início a reconstrução daquele quiosque. Então seria isso, presidente. 

Eu gostaria muito que isso acontecesse dentro do nosso município, porque temos muitos produtos aqui 

que são trazidos de fora e o nosso povo não tem direito de comercializar o seu produto. Muito 

obrigada." Usou a tribuna o VEREADOR MARCIRIO, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Começo hoje parabenizando o pessoal da Capela 

Santa Terezinha lá dos Pacheco pela festa que fizeram ontem, uma festa muito linda, tive a oportunidade 

consegui ir lá, almocei lá com eles e fiquei a tarde toda lá onde se fez presente também o colega Lagarto, 

o Angulista também estava presente lá. Os colegas vereadores participando da festa. Então deixo os 

meus parabéns a eles. Também eu tenho um pedido nesta casa hoje de uma ponte que fica ali na Água 

Fria na divisa do Milton com o Guacho que vai ter moradores novos que vão morar lá e a ponte está 

podre não tem como passar pro outro lado, a entrada fica à esquerda, bem em frente à assembleia ali. 

Então tem esse pedido na casa aí hoje. Também tenho um pedido que faça um aterro ali no ginásio de 

esporte que eu já fiz esse pedido o ano passado e não foi concluído. Que está muito complicado aquela 

situação ali, está desmoronando, cada chuva que vem cai a goteira na virada ali da terra e vai 

desmoronando, está um baita de um buraco de fora a fora ali no ginásio então eu tenho medo que vá 

comprometer a estrutura do nosso ginásio. Então assim que possível que faça um aterro ali pra que 

ajude um pouco também aquilo ali. Também agradeço o pessoal que me parabenizaram pela passagem 

do meu aniversário, aqueles que tiraram um tempinho pra me parabenizar, deixo meus agradecimento 

e me coloco à disposição deles e dos que não conseguiram também por uma forma ou outra, me 

parabenizar e coloco a disposição o que precisar de mim como desde o começo que eu entrei nesta casa 

aqui eu comentei que pode contar comigo sempre que o que tiver ao meu alcance com certeza eu vou 

fazer de tudo pra ajudar que a gente está aqui pra trabalhar pro povo. O nosso compromisso que a 

gente fez foi trabalhar pro povo. Quando a gente fez a campanha e eu continuo da mesma forma 

deixando aí a disposição. Também nós tivemos ali na escola aqui a JJ hoje eu e a colega Laureni, o 

colega Maninho, sobre pra pegar uma informação ali como estava o andamento das obra ali. Aonde 
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que passaram pra nós ali a informação que está tudo parado. A empresa que ganhou ela tinha uma 

data pra iniciar a obra, uma data legal pra iniciar e não foi reiniciada as obras, não foi iniciado. Então 

eu peço ajuda aos colegas vereadores que todos tem deputado pra gente pressionar cada um falar com 

o seu deputado pra que aquilo ali dê andamento naquela obra ali da escola porque aquilo ali está uma 

vergonha. Até na parte de baixo agora já está chovendo. Eles mostraram pra nós lá porque já está 

podre embaixo, o peso ali por causa das goteira. Então eu deixo aí o pedido pro pessoal aí, pros colegas 

vereador que colaborem também, vá atrás dos seus deputado pra pressionar pra que saia enquanto é 

esse ano eleitoral, né? Que é tudo mais fácil." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando 

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

INDICAÇÃO Nº 051/2022 que seja agendada reunião entre Legislativo, Executivo, representantes do 

FAPS e funcionários para tratar de assuntos referentes ao fundo, em especial valores pagos 

equivocadamente aos funcionários e possível restituição desses valores ao funcionalismo. 

INDICAÇÃO Nº 052/2022 que seja estudada a possibilidade de pagamento de difícil acesso de mais 

profissionais assim como é pago aos professores. INDICAÇÃO Nº 053/2022 que seja estudado junto a 

profissionais médicos da região sobre a possibilidade destes em instalar consultório no Município, 

principalmente para atender pelo IPE, com a possibilidade de concessão de incentivo fiscal ou financeiro 

por parte do Município. INDICAÇÃO Nº 054/2022 que seja criado um Programa de incentivo de 

transferência de veículos automotores para munícipes residentes em Barão do Triunfo, que possuam 

veículos emplacados em outro município, visto que agora temos um Posto de CRVA em nossa cidade. 

INDICAÇÃO Nº 055/2022 que seja estudada a viabilidade de aumento dos valores do convênio com a 

APAE, repasse mensal do município. INDICAÇÃO Nº 056/2022 que seja estudada a possibilidade do 

Executivo ajudar com os custos ou através da secretária de agricultura disponibilizando a veterinária 

para realizar os exames de anemia e mormo nos cavalos que sejam do município. INDICAÇÃO Nº 

057/2022 que seja estudada a possibilidade de implantar no município o programa farmácia solidária, 

incentivando a doação de remédios que não estão sendo mais utilizados pela população e que estiverem 

em perfeitas condições para serem colocados à disposição de quem necessita fazer o uso da medicação 

e não tem condições de comprar. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 033/2022 que seja providenciado 

reforma de bueiro no acesso à residência do Senhor Airton Holz na estrada da Linha Nova logo acima 

da serraria Irki. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 034/2022 que seja providenciado patrolamento da 

estrada da rádio que vai até o Zé Moreira, saindo na Picada, no Mozo na região do Passo Grande. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 035/2022 que seja providenciado patrolamento e cascalhamento na 

estrada que vai para a casa do Senhor Luiz polaco. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 036/2022 que 

seja providenciado manutenção de ponte na divisa do Milton com o Guacho, em frente à igreja 

assembleia na localidade da Água Fria, pois a mesma está com as madeiras podres e há moradores que 

necessitam passar pela ponte. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 037/2022 que seja providenciado 

aterro na lateral do ginásio de esportes, na parte de baixo onde está desmoronando.  PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 017/2022 que informe como está o processo de regularização fundiária das áreas 

de APP e também de áreas que ainda não são consideradas perímetro urbano. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 018/2022 que informe por que operários estão dirigindo as máquinas da Prefeitura, 

solicita que envie cópia da carteira de motorista dos operários, informe se foi realizado processo seletivo 

para o cargo de operário, informando o motivo do desvio de função. PROJETO DE LEI Nº 

022/22 Autoriza o Poder Executivo a proceder a contratação de 01 um (a) técnico (a) em enfermagem 

por prazo determinado para atender necessidade de excepcional interesse público e da outras 

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

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

pessoas que se faziam presentes. "Queria desejar os parabéns pro colega Marcírio pela passagem de 

aniversário dele. Um grande companheiro, um amigo. Que a gente tem que ter amizade independente 

que daqui a pouco um está no partido, outro está noutro. Hoje estamos trabalhando junto mas a gente 

tem que se respeitar. Então quero agradecer ele sempre por ser esse grande amigo e companheiro aí e 
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o pessoal gostar dele porque não tem dia, não tem hora. Então a gente não pode puxar braço só pro 

nosso lado. Então a gente tem que ver o que as pessoas estão fazendo de bom no nosso município e ele 

está fazendo um belo trabalho. Quero deixar aqui os parabéns pra ele que continue sempre esse cara 

aí batalhador e que conquiste muitas coisas boas na vida dele. Também queria dar aqui parabéns pela 

festa da capela Santa Terezinha, infelizmente não pude ir, tinha um aniversário em Guaíba, não pude 

tá comparecendo, estava muito... queria ir mesmo, até ajudei na rifa, comprei um bloquinho inteiro da 

rifa, me dou bem com bastante gente daquela capela lá, mas infelizmente a gente não pode tá em tudo 

que é lugar, mas se os colegas vereadores estavam lá presente, também fiquemos faceiro que é muito 

importante alguém acompanhar essas festas também. Também queria falar aqui que uma professora 

comentou comigo sobre umas compras de livro que foi feito para as escola municipal de dezesseis mil 

reais. Aí até uma professora comentou que achou errado porque o acompanhamento desse livro tem 

que ter os notebooks nas escolas e a gente sabe que as escolas tão com falta de notebooks, algumas 

nem tem, então algum colega vereador, tem o deputado, alguém se conseguir notebook nem que seja 

usado pra doação até a professora falou que era pra ajudar e pedir, então seria muito importante. 

Também ao colega Lagarto falou sobre os título ali pra tirar esse ano. Ele falou pra ajudar. Me 

passaram pra mim até eu já encaminhei alguém pro Telecentro ali. E algumas pessoas no CRAS. Eu 

também não sabia, até estava passando diretamente lá pra São Jerônimo e aí agora fiquei sabendo e tô 

encaminhando pro Telecentro e por CRAS. Muito importante até porque esse ano vai ter o seguro, como 

é que é? de vida? É a prova de vida que a pessoa vai ter que ter o título pra comprovar quem não 

precisa fazer. Então isso aí é muito importante o pessoal poder tirar os título esse ano.”  Usou a palavra 

o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Inicio aqui desejando parabéns pro vereador Marcírio que Deus te dê muita 

saúde e felicidade junto a tua família. Quero aqui também fazer um comentário convidando a todos, 

algumas pessoas me perguntaram a questão da feira do peixe que vai ter dia treze e quatorze na praça. 

Acho que é um bom momento pra nós incentivar nossos produtores aí, comprar um peixe daqui pra 

nossa Semana Santa. Me preocupa ali que nem os colegas tiveram na escola a questão que não começou 

a obra ainda, vamos ter, eu acho que nós temos que tentar uma reunião pra cobrar isso aí, que isso aí 

eu acho uma das maiores demandas que a gente tem no nosso município essa questão da escola. Peço 

aí autorização ao presidente pra nós tentar marcar uma reunião na Secretaria de Educação pra tentar 

dar andamento nisso aí. Parabenizar o pessoal da comunidade lá da Zona dos Pacheco, é uma 

comunidade bem distante daqui do nosso centro, é mais distante do município, mas a gente fica feliz 

quando vê essas comunidades se organizando, evoluindo, tem um baita de um salão, uma baita de uma 

estrutura, onde estive participando, prestigiando o almoço. Parabenizo a todos que tem se dedicado 

para as suas comunidades. Também presidente eu vi nas redes sociais hoje que ali o cartório eleitoral 

da Barra do Ribeiro, da Comarca da Barra teve hoje no Sertão e vai ter daqui uns dias vai estar na 

Mariana ali venda essa parte de título e também a parte da conscientização dos jovens na questão da 

importância do direito à democracia e tudo mais. Então acho, sugiro aí que a casa entre em contato 

com o cartório de São Jerônimo porque o Cartório São Jerônimo tem nos deixado a desejar em questão 

de atendimento aqui, em questão de atendimento por telefone o Luciano é um cara cem por cento a 

gente manda mensagem pra ele e responde mas eu acho que a presença deles aqui no nosso município 

tem deixado a desejar, faz muitos anos que eles não vem no nosso município fazer título, de primeiro 

vinham e acho que então a casa poderia quando vê estar enviando um ofício solicitando que esse projeto 

que a justiça eleitoral faz nas escolas, nos municípios agora até não achei o nome do projeto, mas que 

vem no nosso município também. Pra resolver a questão dos títulos do pessoal, tem muita gente jovem 

que não tem o título, gente que não votou nas últimas eleições, tem que tirar essas a multa, tem gente 

que quer transferir pra cá e tem gente com dificuldades que até eu nem sei como resolver a questão da 

biometria quem não fez biometria, biometria antes da eleição como é que que é que faz? Tem gente que 

tem vários outros problemas, então, deixo aí a sugestão que a casa oficie o cartório de São Jerônimo 

pra tentar trazer esse atendimento até aqui também." Usou a palavra o VEREADOR FABIO, Líder 
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do MDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero 

parabenizar o colega Marcírio também pela passagem do seu aniversário. Muitas felicidades, colega. 

E hoje falando também sobre esse assunto do título com a Tati do Tele centro e ela estava me passando 

que ela tá atendendo muitas pessoas. Hoje mesmo ela atendeu várias pessoas auxiliando a regularizar 

o título até a tirar o primeiro título também de eleitor e quero agradecer até ela também porque ela 

falou que quem precisar encaminhar direto a ela lá na Telecentro que ela ajuda. Ela está à disposição 

pra isso aí lá também. Quero fazer um convite especial também aqui pra o jantar do dia das mães noite 

das massas com Bingo beneficente na APAE, dia seis do cinco de dois mil e vinte e dois com início às 

dezenove e trinta no salão paroquial. Então deixo o convite aí ao pessoal pra nós ajudar essa entidade 

que tanto necessita do nosso município aí, que tanto ajuda também a nossa APAE. Queria comentar 

também aqui sobre o pedido que a indicação que a colega vereadora Laureni fez da nossa feira na 

praça aqui. O ano passado eu também fiz esse pedido. Acho muito importante e eu estava olhando nas 

redes sociais hoje e vi um negócio muito interessante que um município fez que já tem essa feira em 

andamento, eles criaram um projeto pra um auxílio-alimentação pros funcionários públicos que só 

pode ser gastado na feira. Então eu achei muito interessante isso aí e com certeza iria ajudar muitas 

pessoas, tanto os funcionários quanto os produtores que tenham os produtos à venda. Eu achei muito 

interessante, sou totalmente a favor também que nem eu estava falando com a colega vereadora, todo 

apoio que precisar também nessa ajuda aí da feira de alimentos e de artesanato, eu tô à disposição. Em 

nome da nossa bancada de vereadores do MDB aí desejo a todos uma boa noite e bom retorno a 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. "Eu até tenho um pedido verbal que eu vou 

fazer. Eu não sei o vereador, tu deve saber Angulista, os cano eles estão cobrando isso aí pra colocar 

ou não? A prefeitura está doando esses cano? Não, é que tu trabalha ali e de repente sabe melhor do 

que eu, né? Não, eu tenho pedido ali acima da casa do Adão está entrando toda pra terra dele, a chuva 

está abrindo um baita valo pro lado de cima da estufa elétrica dele ali. Então eu deixo esse pedido pro 

secretário Toninho ali, a hora que ele passar ali é barbada de fazer, só colocar acho que uns quatro 

canos aí, três cano, quatro cano. Não precisa aqueles canos bem grossos. E outro problema na entrada 

do pai do Elias, da casa dele ali. É onde hoje de manhã eles não conseguiam sair, né? Tinha bastante 

barro, acho que foi patrolado ali, né? e deu um barro coisa horrível. Então eu deixo o pedido pro 

secretário Toninho se ele puder colocar umas duas, três cargas de saibro ali pra dar uma melhorada 

naquele problema ali. Já vai amenizar bastante. Também vereador Marcirio, quero te parabenizar pela 

passagem do seu aniversário, tudo de bom na tua vida, tu é uma pessoa que merece. Deixo meus 

parabéns pra ti, tudo de bom viu Marcirio. Pode contar sempre comigo aí. Então deixo esse pedido aí, 

secretário Toninho tiver escutando nós aí ele dê essa força aí. E a tua lá Joãozinho? Tá boa a tua 

estrada agora? Então tá. Muito obrigado e bom retorno em suas casas." Usou a palavra a 

VEREADORA LAURENI, Líder do PTB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Gostaria de dar os parabéns ao nosso colega Marcírio. Que Deus te 

dê muitos anos de vida, muito sucesso, muito aprendizado nessa nova vida, nessa nova caminhada que 

você conquistou, Marcírio, seja uma pessoa que tá sempre pronto e sempre com a tua humildade. Isso 

aí representa muito bem pra nós aqui baronenses. Também não deixaria de falar que nós tivemos na 

escola, eu, vereador Marcírio e o vereador Maninho, a gente foi recebido pela vice-diretora Márcia e 

a professora hoje Rosane. Né? Sabendo sobre a construção da escola. Contratação para recuperação 

e construção de bens da escola Estadual José Joaquim de Andrade. Aonde está muito precário e muito 

preocupante. Agora as salas que os alunos estão tendo aula não há perigo nenhum mas as salas que 

existem bibliotecas, salas de professores, sala de secretários está chovendo dentro, chovendo em cima 

das mesas, das tomadas, então é uma preocupação imensa pros professores e as pessoas que ali estão. 

Então eu acho assim oh devemos né presidente marcar uma reunião quem sabe, se o senhor permitir, 

ir a uns três a quatro pessoas buscar nossos deputados, fazer uma força tarefa lá e marcarmos com a 

Secretaria de Educação junto com a SEDUC ver o que... e também o diretor da escola professor Rafael, 
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ver o que que a gente consegue né? Dar, fazer uma força, nossa escola, nossos alunos, é uma ânsia, 

isso já teve verbas depositadas, nós tínhamos laboratório de informática, laboratório de ciências, hoje 

está tudo parado e o nosso aluno precisa e como precisa. Também falando nos títulos, ali no CRAS 

também né? A gente as gurias retiram o título onde várias pessoas, semana passada acompanhei ali, 

com o título duas eleições não votadas, uma eleição não votada o CPF está trancado. Então as gurias 

retiram ali, retiram o boletinho da multa até pra duas eleições não votadas foi vinte e dois reais a multa. 

Pra terem ideia quem tiver venha até o CRAS, vem até o tele centro, as pessoas tão esperando pra 

ajudar, né? Presidente, eu acho que nossas pessoas precisam disso e sabendo que o CPF pode ser 

trancado com uma só votação não feita, né? Trazer a conta de luz, né? a conta de luz é essencial e os 

documentos. E como foi falado aqui que em Mariana Pimentel veio até a juíza da Barra, aquele cartório 

lá ele se dispõe, já vieram uma vez e agora dia vinte e seis virão de novo. Estive falando com a filha do 

seu Delício aqui do Arroio Grande ontem onde ela fez e palestras motivando o nosso jovem a retirar o 

título, muitos jovens não tão interessados mais em título, em votação. Eles têm que participar sim, a 

democracia existe e o jovem nosso tem ideias muito importantes." Neste espaço, usou a palavra o 

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

“Quero dizer ao povo que estão nos assistindo e a diretoria do colégio aí que estaremos tomando 

providência aí. A Dalvana aí consegue aí nos agendar uma ida à nossa Porto Alegre pra nós buscar 

informação e correr atrás dessa solução aí porque já tinha que tá construindo e reformando essas 

reforma no colégio e o mais rápido possível que conseguir agendar pra nós estaremos indo buscando 

uma solução imediata porque estamos aqui pra lutar pelas coisas necessária, com certeza vamos correr 

atrás e vamos buscar solução pra esse problema." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a 

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

 

 

Sala de Sessões, 11 de abril de 2022. 
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