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Aos dezoito 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 primeira 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 010/22, 

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

leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. GP nº 64/2022 encaminhando o 

Projeto de Lei nº 027/22 e mensagem retificativo ao Projeto de Lei nº 025/22. RECEBIDAS DE 

TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. N° 016/22 encaminhando 

proposições aprovadas em 11 de abril de 2022; Of. Leg. N° 022/22 informando aprovação do projeto de 

lei n° 022/22. 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. 

"Rapidinho fazer uso da dessa tribuna atrasado, peço desculpas, mas pra desejar uma Santa Páscoa a 

todos que foi no domingo, tivemos a semana santa e quero dizer que é de suma importância pra nós 

todos e como sabemos realmente que a Páscoa não é só comer peixe, tomar vinho, né? A Páscoa é 

muito mais que isso e queria deixar publicamente aqui o apelo de que as pessoas procurem viver mesmo 

o verdadeiro sentido da Páscoa que é a ressurreição, é a vida nova, é ideias novas e práticas novas. 

Isso que eu queria deixar aqui desejando a todos uma Feliz Páscoa. Na outra semana também 

presidente fui, falhei também, esqueci, que queria comentar sobre o censo, a prova do IBGE que foi na 

escola José Joaquim de Andrade no outro final de semana o qual estive ali fazendo a prova e 

conversando com o pessoal e teve bastante pessoas praticando e tal e sabemos já de alguns resultados 

e agora final do mês comecinho de maio já vão começar as chamadas e as práticas e os treinamentos 

pra começar logo esse censo que é de suma importância pro Brasil, pra determinar números até pro 

município saber a quantidade de pessoas e rendas e tudo mais pra poder definir funções dentro do 

próprio município. É muito importante as pessoas saberem e acolherem o recenseador. Muitas vezes já 

fiz o censo acho que umas cinco ou seis oportunidades já pratiquei isso e muitas vezes as pessoas tem 

receio de eu receber nas suas casas por não saber se é verdade ou se é alguma coisa errada que tá 

acontecendo. Mas fiquem todos sabendo que essa campanha já vem de muito tempo, daqui uns dias vai 

começar a aparecer o pessoal, sempre procure cuidar da identificação, a pessoa vai tá com ao menos 

com crachá, vai tá com o DMC que é o aparelho pra coletar as informações, então procure receber 

bem que tenho certeza que os recenseadores seja quem for são treinados pra serem bem educados e 

chegar com a educação mais devida possível nas casas. Semana, duas semanas ou três atrás presidente 

eu coloquei nessa casa um projeto de uma indicação que já vem sendo falada há muito tempo aqui 

sobre a questão do incentivo ao emplacamento dos veículos e como comentado pelo vereador Mateus 

na discussão da indicação sobre a questão do município de General Câmara que já tem alguma coisa 

do tipo. É uma lei dois mil e dezessete. Lei dois mil e sessenta e quatro de dois mil e dezessete, entrei 

em contato com um amigo, amigo de muito tempo já de arbitragem e hoje também amigo legislativo em 
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General Câmara que é o presidente da câmara atual hoje que é o Ismael que é vereador do PP, quero 

deixar um abraço ao Ismael pela atenção destinada a mim que eu pedi isso pra ele no sábado e ele já 

me mandou hoje de manhã já estava recebendo aqui, o pessoal que atendeu lá na câmara também, na 

prefeitura, ele mandou um PDF da lei, então isso é uma lei que foi como dito mesmo, né? Foi iniciado 

os trabalhos pela Câmara de Vereadores pelo atual prefeito Elton hoje e foi aprovada a lei pelo prefeito 

Elton de hoje. Então eu queria deixar aqui dito pro executivo que nós vamos organizar, tentar organizar 

isso aqui pra ver se a gente consegue quanto antes colocar em prática. Queria deixar aqui já que eu 

não tenho espaço de líder depois que eu há pouco tempo conversei com o pessoal aqui da paróquia e 

queria deixar, dá tempo ainda mas já queria deixar dito, dia trinta de abril agora teremos um almoço 

na comunidade São João Batista do Passo Grande que vai ser em prol da Paróquia Nossa Senhora do 

Rosário, está sendo organizado pelo pessoal da Rádio Studio lá e já queria deixar aqui de antemão o 

convite estendido a todo mundo que possa ajudar, possa fazer parte disso porque a gente sabe da 

necessidade da paróquia e é muito importante eles lá do Passo Grande cederem o espaço e organizarem 

esse almoço assim juntamente com a rádio, então eu queria deixar esse convite aqui. De outro projeto 

que o Ismael me falou que eles tem lá em General Câmara e achei muito interessante porque aqueles 

municípios do Vale do Rio Pardo todos têm, Venâncio Aires tem, Passo do Sobrado, Vale Verde e é uma 

coisa que incentiva a produção primária, porque eles tem um projeto lá que incentiva o vale feira, é um 

incentivo aos produtores trazerem o seu produto pra cidade e os funcionários tem uma ajuda pra se 

quiserem gastar com a agricultura familiar. Isso é muito importante, esse é um próximo passo que a 

gente vai começar a conversar aí pra fazer e incentivar o que as coisas girem dentro do município pra 

gente poder ter uma economia cada vez mais pujante." Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, 

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

falou, mesmo já tendo passado, mas desejo sempre uma Feliz Páscoa a todos e o espírito da Páscoa se 

mantenha sempre aceso em todos nós. Quero aqui também parabenizar um talento local, o filho da 

nossa tesoureira aqui da casa, o Luan, nesse final de semana ele estreou na banda Tchê Guri. É muito 

bom, é muito feliz pra nossa comunidade, a gente tem um cara daqui, um cara que mora aqui, um que 

tá fincando raízes aqui, tá construindo casa e tudo, participando dessa que com certeza é a maior banda 

do estado. Nosso grande estado tendo aqui um baterista, um componente. Parabenizo aí ao Luan, a 

toda família dele. Também aqui quero já deixar os pesares à família do seu Ricardo que agora há pouco 

faleceu ali no posto. Estava olhando a família estava compartilhando aqui nas redes sociais é um 

momento bem triste pra todos da comunidade, um cara bem quisto todo mundo conhecia, uma família 

bem unida. Quero aqui pedir oficio de pesares aí pra casa. Deixar minhas condolências à família. 

Quero fazer também um pedido verbal ao executivo que cobre, faça uma cobrança bem pesada pra 

empresa do lixo. Vi nas redes sociais ali uma cobrança de um munícipe e nesse final de semana dei 

umas voltas em alguns lugar do interior e hoje também estive me deslocando e está bem complicado, 

aqui no centro às vezes fica alguns dias mas eu acho que eles estão cumprindo mas no interior tem 

vários pontos com as lixeiras transbordando foi trocada a empresa nós tínhamos aquela empresa que 

tinha um cara daqui, talvez não fosse a melhor empresa do mundo, mas pelo menos tinha o Marcelinho 

que era uma referência pra todos nós. O cara é trabalhador e que todo mundo que precisava procurava 

ele, dava um toque e ele dava um jeito, mas essa empresa eu não sei quem são os rapazes que trabalham 

um dia eu até ataquei o caminhão porque tinha um lugar estava me cobrando bastante eu falei com o 

motorista ele nem sabia onde é, o coitado nem sabia onde é que era o lugar, nem que conhecia as 

estrada, mandaram ele aí pro município sem dar as orientações, aí eu expliquei pra ele mais ou menos, 

ele foi lá e coletou. Mas tem muitos lugares aí, Boca do Campo, tem vários locais, ali na escola Egídio 

eu passei hoje, está transbordando também. Então peço que o executivo faça essa cobrança. Na semana 

passada também foi comentado aqui a questão da escola, parece que é pra começar, que essa semana 
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talvez dá pra ver alguma movimentação de início de obra aqui, a gente sabe que a semana passada 

tinha feriado e essa semana tem outro feriado, talvez possa atrasar um pouco. Mas eu acho que é bem 

importante como foi falado aqui, ser marcado uma reunião na SEDUC pra que não seja uma obra de 

governo que comece e não termina, que seja abandonada e é uma das coisas mais importantes que a 

gente tem no nosso município hoje. Uma das demandas mais importantes. Quero aqui comentar também 

a questão do projeto da técnica da semana passada, eu pedi vista até no outro dia eu estive na secretaria 

conversando com o secretário e até teve um erro de comunicação que foi a questão de que era pra um 

motorista e duas técnicas e veio errado veio uma técnica e dois motoristas. Com essa questão da vista, 

daí veio o outro projeto. Às vezes a vista tem gente que pensa, ah, quer trancar, quer atrapalhar, que é 

isso, que aquilo, mas não, à vista, se é uma coisa urgente, urgentíssima que tem que se botar naquela 

semana ali, se o Prefeito nos passar ou alguém nos passar essa informação, a gente vai fazer de tudo 

pra que seja votado naquela semana pra não trancar. Ninguém aqui quer trancar, prejudicar ninguém, 

a gente quer ver as coisas funcionando. Ainda mais a questão da saúde que nem a semana passada 

tinha duas contratações de uma técnica, um projeto que era só uma técnica e esse outro foi pedido vista. 

O que era só a técnica foi votado e infelizmente a ideia ali que você tinha que a técnica que estava na 

sala de vacina pudesse continuar mas infelizmente não pode. Até aproveitar aqui e passar pros colegas 

e deixar pra população aí que como deu essa questão e a gente tem uma técnica que teve um problema 

de saúde. Essa semana não vai ter vacina. Daí semana que vem quem quiser vim se vacinar, tiver que 

se vim se vacinar aqui dê uma ligadinha pro posto pra confirmar pra evitar de perder a viagem. É bom 

pros colegas vereadores aí saber e pra passar essa informação. Todas. Todas. Todas da sala de vacina 

as responsáveis, uma terminou o contrato e a outra teve o problema de saúde. Não é falta, é questão de 

infelizmente ter um problema de saúde numa de uma técnica. Então, aí deixa essa colocação pros 

colegas vereadores passar pra população. Então é isso, às vezes as pessoas nos questionam, nos 

perguntam, ah, por que que pediu vista? pensam que ia querer trancar alguma coisa, atrasar alguma 

coisa, mas não. É pra se debater, pra se repensar. E eu acho que é isso aí. Hoje, por exemplo, tinha sim 

uma dúvida sobre o projeto, o prefeito veio, conversamos. Eu sou plenamente a favor de que tem que 

se dar um incentivo, um reconhecimento pro operador porque ele está, eu vejo penso bem na minha 

situação. É a minha situação eu consigo ir embora almoçar. Fico bem tranquilo, consigo ir pra casa. 

Já tenho colegas meus no posto de saúde que eu ainda fico pensando que não consegue ir pra casa que 

não moram aqui outra coisa ou de outra forma. Mas ainda tem micro-ondas, a geladeira, pra se servir. 

O operador não, o operador vai tá lá no interiorzão. Mas eu tenho ainda algumas umas dúvidas dessa 

situação, mas vamos ver como é que vai ser a uma coisa. Mas eu agradeço a parte do prefeito de ter 

vindo aqui conversar com a gente. Eu acho que isso facilita as coisas. E a gente acho que todo mundo 

está... quer ver as coisas funcionar. É assim é qualquer coisa. É outro município e eu moro aqui. Eu 

vivo aqui, eu tudo que eu tenho tá aqui, quero morrer aqui, viver a vida inteira aqui, quero que as coisas 

funcionem, independente de quem esteja lá embaixo na Prefeitura, se for o meu prefeito ou for o meu 

adversário, seja quem for, eu quero que o meu município vá pra frente." 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. "Queria aqui também desejar uma feliz Páscoa, uma abençoada Páscoa a todos também. 

Agradecer ao nosso prefeito que se fez presente há pouco tempo aí na câmara. É muito bom a gente ter 

a presença dele pra discutir, dialogar os projetos na nossa casa. Então que continue vindo, se não puder 

vir ele encaminhe o vice-prefeito, alguém que possa nos atender aqui também. Quero deixar os 

parabéns também ao meu amigo Derli hoje pela passagem do seu aniversário que tenha muitas 

felicidades e que Deus te conceda muitos anos de vidas também. Que nem o colega vereador Mateus 

falou ali também eu já tinha visto aqui pra falar na questão do lixo, vi várias postagens também 
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referente a recolhimento do lixo e as lixeiras cheias, é incrível desde o do início do meu mandato aí eu 

vejo os colegas aí eu também sempre cobrando essa questão de recolhimento de lixo e eu já botei nessa 

casa aqui também acho que o colega Marcos também colocou um pedido de indicação referente a que 

se estude o município fazer esse recolhimento, trabalhar em cima em reciclagem, a gente paga tanto 

pra uma empresa aí e deixando tanto a desejar. Peço encarecidamente aqui ao executivo que tome 

providência, que notifique essa empresa, que cobre se está cumprindo o itinerário ou não. E quero 

parabenizar também a minha irmã, a Dauana. Ela abriu um escritório de advocacia em Mariana 

Pimentel, ela já está trabalhando lá. Eu sei o tanto que ela batalhou por isso aí, o tanto que ela estudou, 

o tanto que ela correu pra cima e pra baixo aí pra estar onde ela está hoje. Então quero deixar os meus 

parabéns a ela aí. Que seja um sucesso aí futuramente o seu escritório. Estive ontem conversando com 

ela referente algumas coisas e até vou avisar o pessoal aí. O pessoal que nos acompanha nas redes 

sociais a respeito da companhia de energia elétrica da CEEE. Ela esteve passando que as pessoas 

procurarem seus direitos, ela já está trabalhando firme nessa área também aí que pessoas que tiveram 

danos, pessoas que ficaram dias sem luz, procurar os seus direitos e cobrarem. É um direito deles, é 

um direito do cidadão. Então, já deixo prontamente avisado o pessoal que procurem seu direito aí 

referente a danos que tiveres a tempo que ficaram sem luz."  O PRESIDENTE ALVICIO, usou a 

palavra. "Também eu queria convidar o povo de uma forma em geral pra esse almoço em prol da nossa 

paróquia aí nesse dia trinta aí na igreja São João Batista que é um evento pra ajudar a igreja e conto 

com o apoio do povo, é a minha região também e com certeza vou estar ali colaborando com alguma 

coisa também porque é de muita importância. Não interessa o credo religioso. O interessante é nós se 

unir e ajudar as comunidade que necessitam da ajuda do povo e o nosso povo baronense é um povo 

caridoso. Por isso convido o povo em geral pra puder se fazer presente ali e almoçar vai estar ajudando 

e beneficiando aí o nosso padre aí pra seguir o trabalho." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, 

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

Decreto, Projeto de Resolução e Projetos de Lei: INDICAÇÃO N° 058/22 DOS VEREADORES 

MATEUS E MARCOS que seja acrescentado as comissões de avaliação do ITBI e a de processo 

seletivo na última lei que alterou o valor dos jetons. INDICAÇÃO N° 059/22 DOS VEREADORES 

FABIO E RODRIGO que seja realizado cedência de ônibus para eventos culturais, religiosos e 

esportivos fora do município. INDICAÇÃO N° 060/22 DO VEREADOR RODRIGO que seja 

construído uma parada de ônibus em frente à Escola José Joaquim de Andrade para abrigar os alunos 

que ficam no local à espera do transporte escolar. INDICAÇÃO N° 061/22 DO VEREADOR 

MATEUS que seja procurada a Brigada para buscar a retomada do Proerd no município ou que seja 

realizado pelo município um novo programa de combate e prevenção às drogas na rede 

escolar. INDICAÇÃO N° 062/22 DO VEREADOR MATEUS que seja colocado o valor dos salários 

dos funcionários municipais no portal transparência. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 038/22 DO 

VEREADOR FABIO que seja providenciado mediante estudo, construção de rótulas viárias em pontos 

de interseção do município para sinalizar, evitar acidentes e melhor distribuir o trânsito nas vias 

municipais, pontos como por exemplo: Interseção entre Linha Nova e Estrada do Fumo; Interseção entre 

Linha Dona Amália e Linha Mato da Justa; Interseção entre Estrada da Produção e Acesso a Barão do 

Triunfo (em frente o Bar do Dorli). Interseção entre Estrada Serra do Herval e Estrada da Produção na 

localidade Fim da Linha, entre outros. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 039/21 DOS 

VEREADORES MARCIRIO E LEANDRO que seja providenciado alargamento da rua Tenente 

Coronel Juca Tavares em frente à escola JJ usando o espaço da calçada como rua e feito a calçada no 

espaço onde tem o barranco, pois o espaço é pequeno para ser usado no embarque e desembarque do 

transporte escolar. PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 019/22 DOS VEREADORES FABIO E 

RODRIGO que informem os alugueis que são pagos pela Prefeitura. PROJETO DE DECRETO N° 
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002/22 Decreta ponto facultativo nas datas que indica e dá outras providências. PROJETO DE 

RESOLUÇÃO N° 003/22 Altera o Anexo III da Resolução n° 09/2006 (Dispõe sobre o uso de veículo 

particular na Câmara municipal e dá outras providências) e dá outras providências. PROJETO DE LEI 

N° 019/22 Dá nova redação ao § 2°, do artigo 3°, acrescenta parágrafos 3° a 8°, do inciso VI, todos da 

Lei municipal n° 101/2013, revoga a Lei municipal n° 488/2021 e o parágrafo único, do art. 1°, da Lei 

457/2021 e dá outras providências. PROJETO DE LEI N° 023/22 (pedido de vistas pelo vereador 

Mateus), MENSAGEM RETIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 025/2022; PROJETO DE 

LEI N° 025/22 Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à contratação dos profissionais que 

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

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

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

pessoas que se faziam presentes. "Só gostaria de dizer que também desejaria uma feliz Páscoa a todas 

as pessoas do nosso município. Né? E já atrasado, mas eu acho que Páscoa quer dizer que o amor que 

se renove todos os dias em nossos corações. Eu acho que é um lema que a gente carrega, tem o dia 

destinado, mas que isso permaneça com a gente. Gostaria de falar, presidente, dos títulos de eleitores, 

né? Que se vence agora dia quatro de maio, o CRAS até passei hoje no CRAS as meninas estão fazendo 

está acontecendo muito título sendo reavaliado que estavam suspensos com CPF suspenso também, 

estão botando em dia e eu sei que o Telecentro também está também regularizando, pessoas que 

precisarem, que estão nos ouvindo não deixe de regularizar seu título porque a pendência até do CPF 

que é necessária em tantas coisas né? E é um direito, é um dever nosso de uma maneira ou de outra 

aceitar ou não aceitar as pessoas que vão participar de um pleito. Cada um tem a sua cabeça e isso é 

indiscutível, mas dizer que dia vinte e seis também hoje até foi colocado na câmara, no grupo da 

câmara, né? Que vai vim o escrivão da Barra do Ribeiro, como tá vindo em Mariana Pimentel, onde já 

veio até a juíza no dia doze, parece na Barra, eles têm a sorte do cartório de lá se deslocar e vir. 

Comunicou que hoje atendeu duas pessoas do Barão e que se alguém quiser, tiver uma necessidade de 

fazer um título e ser atendido individual com as próprias pessoas é para se deslocarem até Mariana 

Pimentel dia vinte e seis, mas o bom de tudo seria agendar e essa casa tem o link que poderia agendar. 

Também gostaria de pedir que o executivo providenciasse as placas na escola Antônio Guedes Brandão, 

passei ali essa semana não consta nada, eu e o vereador Jaire fizemos esse pedido e os motoristas estão 

pedindo que providenciassem aquelas placas, um indicativo de escola pra que não aconteça nada de 

pior. A gente está sempre com cuidados, né? e também dizer que eu tô muito feliz também, dizer as 

coisas boas, o calçamento da Rua Juca Tavares tá andando, as pessoas tão vindo todos os dias, acho 

que afirma quer dar o término mesmo. Então, parabéns pra nós É a Juca Tavares com Leandro 

Falavena. Então dizer pro executivo que a gente, os vizinhos está todo mundo torcendo que realmente 

aconteça porque está se vendo eles trabalharem." Usou a palavra o VEREADOR LEANDRO, Líder 

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

nem os colegas falaram aqui, alguns ali em tribuna, sobre o lixo novamente. Tá uma vergonha isso daí. 

Hoje passei em várias lixeiras aí e a cachorrada estão fazendo a festa novamente, a gente já botamos 

o pedido na casa, os colega botaram e também por favor pra gente trocar quando tá ruim, só que pelo 

que eu tô vendo não tá adiantando muito, porque tá continuando o problema, então o Prefeito tem que 

tomar uma atitude porque o que não pode é essa lixeira está cheia e essa cachorrada faz a festa aí. É 

uma vergonha porque vai pros lixo, os lixo, os cachorro tem pessoa que cuida dos seus pátio. E aí a 

cachorrada leva sacolas, entulhos e faz a festa, depois tem que estar pegando e está limpando. Então 

eu acho que o prefeito teria que tomar uma atitude pra ver com esta firma aí pra deixar a cidade aí com 

o lixo tudo em ordem, e também queria falar sobre alguns pontos de estrada aí que andaram patrolando, 

a gente fica faceiro porque que nem eu sempre comento eu critico mas também quando está bom a gente 
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tem que gavar. Tem alguns ponto aí a importância da estrada boa para os ônibus escolar, para o pessoal 

de saúde e o pessoal também que anda com seus carro. Eu andei também num torneio lá no Jair até o 

Cléo lá estava boa a estrada, até não está tão ruim que nem diz o outro mais pra lá pros Pacheco e 

Gramal eu acho que tem que ir pra lá fazer um trabalho bom porque lá está terrível. E também queria 

deixar aqui uma Feliz Páscoa atrasada pro pessoal aí. E eu dizer que temos que ter fé pro nosso 

município melhorar e cada vez melhor. O que eu sempre comento que eu faço a crítica mas também 

quando as coisas boas acontecem a gente dá os parabéns." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, 

Líder do PP, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Só 

gostaria de fazer aqui também um pedido pro executivo mais uma semana que a gente tá aqui, não tem 

as respostas pra essa casa. Esse ano acho que foi encontrado na palma de uma mão quantas vezes veio 

resposta pra nós, a gente faz o pedido, é um direito do vereador, é um direito executivo tá fazendo seus 

questionamentos e fazendo esses pedidos e a gente mesmo sendo oposição a gente tenta buscar um 

diálogo. Hoje mesmo como falei antes. A gente estava com algumas dúvidas, ainda restaram algumas 

dúvidas, por isso pedi à vista desse projeto que estava em votação como pedi na semana passada. Na 

semana passada se viu que existia um erro. Nessa também o nosso jurídico tinha uma opinião, a opinião 

que veio lá de baixo era outra. Eu conhecendo os profissionais, conhecendo profissionais que nós temos 

aqui na área jurídica, optei por pedir essa vista. Então, como eu disse antes, a vista não é por tu ser 

contra o projeto ou a favor do projeto, não é tu querer trancar a coisa, atrapalhar as coisas. É tentando 

buscar um melhor entendimento. Se o prefeito achar que tá bom assim, que ele vai conseguir executar 

essa lei dessa forma, votamos na semana que vem, acho que a lei passa mas como disse antes a questão 

a gente tem que mesmo a gente sendo legislador a gente estando aqui pra votar sim ou não a gente 

conhece a realidade do nosso município a gente quer coisas aconteçam, a gente quer votar uma lei que 

vai ser executada, que vai ter como funcionar. Então, por isso deixei essa, deixei esse pedido de vista." 

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

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero fazer um agradecimento especial às pessoas 

que nos acompanham, que entram em diálogo com nós, que ligam pra gente, tem pessoas que pedem 

um serviço e até pedem desculpa. Ah, desculpa estar te incomodando. Não é incomodo nenhum. Acho 

que tanto pra mim como pra qualquer outro vereador, a gente está aqui à disposição da comunidade. 

Sempre pra servir. Então até agradeço as pessoas que entram em contato comigo me pedindo e 

dialogando sobre questões do município. Ontem mesmo um morador ali da produção um amigo meu 

me ligou e me comentou a respeito daquela estrada e eu até ia estar pedido hoje mas como eu já tinha 

três pedidos nessa casa não pude colocar, aquela estrada que liga a produção que entra ali no Valdemar 

lá no Cerro dos Abreus, então já deixo um pedido aqui ao nosso secretário que dê uma analisada 

naquela estrada, disse que está muito crítica e acho que a POCLAN não sei se encontra perto no fim 

da linha de repente era até de se estudar dessa máquina entrar ali e abrir aquela estrada É um ponto 

muito importante, eu acho que o nosso município ali é um ponto que liga duas regiões bem pertinho, é 

uma estrada complicada ali naquelas questões de cerro, mas é um trajeto curto que o pessoal usa muito. 

Quero fazer um mesmo pedido aqui o colega Mateus falou que eu também já tinha notado que 

encaminhe resposta pra essa casa. Eu também tenho que dar satisfações aos meus eleitores, as pessoas 

da comunidade que entram em contato com a gente pedindo respostas se o executivo já encaminhou ou 

não. Então deixo um pedido aqui encarecidamente que continue enviando e envie mais seguido resposta 

pra nós. A gente precisa disso pra trabalhar também. Quero deixar um convite especial também a 

comunidade aqui pro rodeio agora esse final de semana aqui no Gustavo Camargo. É dia vinte e três e 

vinte e quatro de abril terá serviço de copa e cozinha com almoço. Então convido a comunidade aí pra 

se fazer presente ali dar um apoio a esse evento ali que o colega tá fazendo. Em nome da nossa bancada 

MDB, um boa noite a todos." Usou a palavra o VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder do PDT, saudou 
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o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Hoje eu até tinha uns 

pedidos dessa casa, hoje não coloquei porque eu não estava, eu estava fora de área, mas próxima 

semana até tive conversando com a Dalvana ali eu até brinquei com ela que tinha colocado mas não, 

estava sem sinal não conseguia falar com ela. Quero desejar pra vocês uma Feliz Páscoa a todos aí, eu 

o dia de Páscoa estava trabalhando não pude ficar em casa mas foi bom? Foi produtivo. Mas quero 

desejar a todos uma feliz Páscoa. Tudo de bom. Também a respeito que os colegas falaram aí do lixo 

eu já fiz esse pedido. Foi aprovado. Lá até tem o colega Angulista que sabe certinho disso aí, lá onde 

entra pra barragem, tá lá, tá horrível aquilo ali, o lixo tá todo fora. Pedi a outra lixeira cá embaixo, 

acho que não deu tempo ainda, mas em breve eu tenho certeza que vai sobrar um tempo o Prefeito vai 

mandar fazer aquilo lá, não é pra mim, é pra comunidade, como os colegas já pediram aqui, eu já pedi 

placa, os colegas todos já pediram e não foi colocado nada ainda. Que nem os colegas falaram do 

canteiro, é muito bom. Mas pelo menos fazendo o canteiro, já colocando umas placas já está sendo 

bom. Mas no que puder, ele faça isso pra nós aí."  Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE 

ALVÍCIO. Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos 

para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e cinco de abril de 2022. 

 

 

Sala de Sessões, 18 de abril de 2022. 
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