
 

 
 

 

 

ATA 013/22 

 

 

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

Legislativa, realizou-se a décima terceira 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 012/22, 

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

leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. nº 83/2022 encaminhando para 

apreciação os Projetos de Lei nº 029/22 e 030/22; Of. nº 99/2022 encaminhando respostas às proposições 

apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. nº 100/2022 encaminhando respostas às proposições 

apresentadas por esta Casa Legislativa. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Of. 07/2022 da Apae 

convidando para jantar bingo de dia das mães. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. N° 020/22 

encaminhando proposições aprovadas em 25 de abril de 2022; Of. Leg. N° 025/22 informando 

aprovação do projeto de lei n° 023/22; Of. Leg. N° 026/22 informando aprovação do projeto de lei n° 

024/22; Of. Leg. N° 027/22 informando aprovação do projeto de lei n° 027/22. 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. "Queria primeiramente 

presidente deixar aqui o meus votos de pêsames à família da tia Clene que faleceu no final de semana. 

Uma pessoa de muitos anos na nossa comunidade e trabalhou há muitos e muitos tempos, professor 

Rafael, trabalhou na escola José Joaquim de Andrade como não sei exatamente servente ou merendeira, 

como for, mas era uma parte integrante da escola, querida por toda comunidade e quero juntamente 

com os colegas aqui organizarmos, Dalvana, um ofício de pesares à família depois pra todo mundo 

assinar junto. Também não podia deixar de meus parabéns ao nosso Prefeito que fez aniversário ontem 

dia primeiro de maio e desejar que tenha muita saúde, muita paz na família, muita paz no seu trabalho, 

na vida pública e que consiga alcançar todos os suas metas, seus objetivos. Mas minha fala principal, 

presidente, não quero me alongar muito hoje, mas é sobre a reunião que tivemos na quarta-feira em 

Camaquã. Tínhamos aqui vários colegas lá até foi citada as diárias de muita gente mas nós 

precisávamos ir lá porque é um assunto que nos envolve diretamente que é o projeto de lei 51/22 que 

está tramitando na assembleia. Parece que não tem nada a ver com nós. Mas é um projeto que invés de 

pensar nos municípios pelo meu parecer está pensando num maior, mas no maior de eleitores, no maior 

de votos, no maior de projeção pra alguém. Isso foi dito lá na reunião lá. Nós falamos, eu falei, o 

presidente falou, estava lá o deputado Frederico Antunes, pessoal do DNIT, pessoal do DAER, todo 

mundo envolvido com a situação, eles sempre têm desculpas pra tudo. O rapaz do DAER sempre diz 

que tá em projeto, tá em projeto, que tá em projeto, trinta anos fazendo um projeto, projeto fica velho, 

renova e fica velho de novo e segue fazendo projeto. Daí vem me dizer que não tem dinheiro, porque 

não sei o que, que tem que ver onde é que vão tirar a dotação orçamentária e mete quinhentos milhões 

de dinheiro nas rodovias federais. Puta que pariu. Aí me deixa triste e brabo ao mesmo tempo. A gente 

não pode ficar bravo por isso, a gente tem que entender que eles estão fazendo o melhor, melhor de 



 

 ATA 013/22  2 
 

 

repente pra um governador que saiu, que queria concorrer alguma coisa, queria se projetar 

politicamente. Infelizmente. Mas quero dizer, presidente, que amanhã na assembleia tá sendo votado 

esse projeto PL  51 e eu já lhe digo de antemão que eu vou me fazer presente lá, não sei se algum colega 

quer ir mais também alguma coisa, mas eu vou lá fazer, não que minha presença lá vai mudar a ideia 

de alguém de votar a favor ou contra, mas eu quero tá lá com aquela faixinha que a gente fez, Barão 

do Triunfo Asfalto Já. Porque se a gente não é visto a gente não vai ser lembrado. Daí dizem que a 

bobagem corria atrás do asfalto enquanto alguém comentou no Facebook que a gente faz as colocações 

ali pra comunidade saber que a gente está fazendo alguma coisa. Sempre dizem que o vereador não faz 

nada. Né? Aí tu coloca no Facebook, a gente fomos lá citando o nome dos colegas, brigando por isso, 

daí as pessoas escrevem embaixo. Que que adianta asfalto se as estrada tão uns caco? Eu não vou 

responder essa pessoa porque eu sou uma pessoa educada, só quero dizer que essas mentalidades é que 

travam o desenvolvimento duma cidade, do município. Quando a pessoa fica querendo criticar 

politicamente a esfera municipal, não pensando num todo maior. Nem vou falar mais nada pra talvez 

não ser deselegante, mas queria deixar aqui presidente então que eu vou lhe avisar que amanhã eu vou 

lá se alguns colega mostrar interesse a reunião da assembleia começa às duas da tarde temos que nos 

organizar se quisermos ir mas deixo dito aqui que irei lá e quero pelo menos continuar dizendo pro 

estado, pro governador que vier, não me interessa quem for que Barão Triunfo existe pra ver se uma 

hora dessa a gente começa a ser tratado como um pouco mais de respeito. Não só, não só como 

filãozinho de votos de quatro mil eleitores que é o que nós somos vistos que eu já cansei, os vereadores 

que aqui já foram em gabinetes, não vou citar nome de ninguém deputado, mas nos gabinetes tem um 

mapinha lá. Barão do Triunfo tantos votos. Bah aqui eu não vou investir porque é pouco eleitor. Lá eu 

faço pouco voto. Isso tem que acabar. Isso é uma palhaçada. Interessa ser MDB, PP, PS, PSL, PL, não 

interessa. Qual é partido? PTB. Nós temos que pensar na nossa comunidade pequena, mas 

trabalhadora, comunidade trabalhadora que briga pelos seus ideais, pela criação dos nossos filhos 

aqui que todo mundo reclama que não temos trabalho, que as crianças vão ter que ir embora pra 

estudar, mas como que a gente vai diariamente estudar em Guaíba, ou seja, onde for, viajando quarenta 

quilômetros de chão, de ônibus, batendo ônibus pra estudar na faculdade. Isso que nós tem que pensar. 

Uma mulher lá, uma senhora lá em Camaquã, até usei a fala dela pra comentar da ACIC Associação 

dos Comerciários de Camaquã me disse na fala dela que Camaquã já perdeu vários incentivos de 

trabalhos, de empresas porque não tem uma rodovia duplicada, costeando da sua cidade. Concordo 

com ela, mas eu me obriguei a dizer pra ela, a senhora imagina quantos e quantos empreendimentos 

Barão do Triunfo já perdeu por não ter uma rodovia asfaltada que seja simples, sem acostamento, que 

os dois carros andem na pista? Daí ela disse... ela não respondeu porque não imagina isso que ela 

mora talvez na cidade, nunca bota o carro dela numa rodovia de chão, né? Então essa é a realidade 

que nós temos que levar. E outra coisa Presidente, que eu estava quase me passando. Eu até deveria 

ter conversado com o assessor de antes e esqueci, mas eu vou, eu trouxe uma ideia lá de Camaquã 

conversando com o pessoal lá. Nós vamos, eu vou ver o trâmite legal pra nós criarmos uma frente 

parlamentar municipal sobre o asfalto. Vamos convocar o executivo, o legislativo, a escola, a farmácia, 

o mercado, o caminhoneiro, quem seja quem for, formarmos uma comissão de quatro, cinco, dez ou 

quantos for pra nós trabalhar em cima disso mensalmente. Não a gente só fica ali uma reunião que 

aparece, a gente vai lá e depois esquece. Não. E outra coisa, trazemos uma audiência pública dessas 

do estado pra cá. Já tivemos uma vez, mas nós temos força pra trazer mais. Os cara tão aí rodando o 

Estado, querendo voto? Então tá, então faz eles andar aqui nessa tarde de chão, vim pedir voto pra nós 

aqui. Isso, depois vamos ver como é que é o trâmite legal pra nós formarmos essa comissão e tentarmos 

não esmorecer nessa luta que não vai ser fácil, mas não podemos desistir." Usou a tribuna o 

VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 
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presentes.  "Quero aqui parabenizar a comunidade ali da São João Batista pelo almoço que fez em prol 

da paróquia aqui do centro. Bastante gente mesmo e parabenizar essa comunidade por ser mesmo sendo 

lá do interior distante, se preocupou com a comunidade aqui do centro, com a paróquia. E não tenho 

medo de dizer, de talvez possa estar até me equivocando que a comunidade do centro teria que se 

espelhar mais na comunidade do interior. Digo isso em questão de paróquia. Mas deixo os parabéns a 

essa comunidade. Também como o colega que me antecedeu falou a questão da tia Clene, uma 

pessoa muito querida que deixou uma baita história na nossa escola. Me recordo até, estava recordando 

no final de semana toda vez ela passava nas salas e sempre foi muito querida pela comunidade escolar. 

Gostaria aqui enquanto servidor da Secretaria de Saúde também fazer alguns comentários, na semana 

passada até foi comentado aqui na tribuna com a questão sobre a dengue e como servidor e responsável 

dessa área aqui no município a gente fica bem preocupado. Segundo informações um município vizinho 

aqui nosso já tem caso positivo de dengue. Conversando com o pessoal de outros municípios aí a 

preocupação que se tinha com o covid hoje se tem preocupação com a dengue. Então deixo o alerta pro 

pessoal todo mundo se cuidar porque as vezes a gente pode até relaxar até foi botado no Face num 

simples copinho às vezes pode juntar a água pra ocasionar a presença de larvas que pode virar o 

mosquito. Então vamos cuidar o pátio, vamos cuidar a rua, vamos cuidar a sua casa. E agente da saúde 

está disponível pra ajudar. Também deixar um alerta aqui pro executivo. Ontem conversando com um 

familiar meu de Cerro Grande a questão do surto de raiva bovina que está tendo lá. Dezenas de animais 

estão morrendo lá. E o executivo se atentar me deixa preocupado vendo aqui que não estão conseguindo 

contratar veterinário e eu no meu ponto de vista eu acho um equívoco tentar contratar veterinário vinte 

horas, o nosso município é agrícola, todo mundo tem sua produção, sua criação, aí como é que vai 

saber o dia que vai precisar do veterinário, tem que ter o dia inteiro, uns cinco dias da semana aí, tem 

tanto, estão se criando, querendo criar cargos novos aí, então mantenham foco e dê prioridade, 

agricultura, prioridade, o meio rural é prioridade bote um veterinário quarenta horas se reduzam outra 

ponta mas ali é primordial nós ter esse profissional. Quero também como funcionário da saúde e como 

já fui coordenador, conheço todos os profissionais. Quero primeiramente parabenizar uma colega 

nossa que passou num concurso da sua área que é a Roberta, passou num concurso assistente social e 

vai deixar o nosso... a municipalidade, vai deixar a prefeitura. E junto com isso, com esse parabéns eu 

deixo pelo profissional que ela sempre foi, deixo um alerta, a minha preocupação quem é que vão botar 

ali no lugar dela. Eu acho que é um dos setores que tem que ter maior responsabilidade possível ali, 

porque tudo passa por ela pela função dela. De qual uma de marcação, de consulta, de controle de 

tudo. Então deixo aqui minha preocupação e peço que o prefeito tenha bastante atenção na destinação 

desse funcionário. Vou, sei que muitas pessoas acompanharam o que aconteceu aqui na semana 

passada, fui questionado, indagado, comentado por sem números de pessoas. Creio que acho que todos 

ficaram chateados com a situação. Com o que ocorreu. Não quero repuxar esse assunto. Águas 

passadas não movem moinhos, mas creio que podemos evitar situações como essa no futuro. Pra isso 

como o presidente falou a gente precisa de respeito entre todos nós. E precisamos de diálogo entre 

todos nós. Se nós tivéssemos conversado sobre essas questões das emendas antes da sessão não cinco 

minutos nem chegou a isso como foi conversado ali na sala de reuniões, teríamos evitado essa situação. 

Tivemos, foi colocado situações aqui na discussão que já tinham sido faladas, explicadas ali. Mas 

infelizmente a gente, a discussão entre nós ali onde se existe o tempo de réplica e tréplica se algum 

vereador tem algum questionamento pergunta pros autores e os autores podem estar respondendo. Não 

é aqui. Aqui cada um tem uma vez de falar, aqui cada um pode botar a sua opinião sobre aquela emenda 

ou sobre aquele projeto. Pode botar uma vez. E os autores podem botar mais uma segundo o que está 

no regimento. Momento pra fazer alguma discussão, tirar alguma dúvida é antes da sessão. Quando 

todos podem conversar e dar as suas opiniões e isso não tem acontecido nessa casa. Não estamos 
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fazendo uma crítica ao atual presidente, só o atual presidente mas algo que tem ocorrido nesse mandato. 

Ainda brinquei aquele dia que era a primeira vez que a gente usava aquela sala nesse mandato. Coisa 

que nos outro no outro mandato que eu participei todos os dias se discutia bastante quando tinha algum 

projeto, alguma emenda, alguma colocação seja dum vereador ou do executivo. E isso tem faltado nessa 

casa. O diálogo é primordial, parlamento, tá? E já vem o nome Parla de falar, né? Então, acho que 

temos que buscar mais diálogo, mais respeito, aquele dia, não foi só aquela ocasião que teve 

demonstração de uma falta de respeito, eu me senti incomodado com outras situações, com algum 

outros posicionamentos de alguns colegas, mas como disse, não vou tá externando aqui. Mas então, 

deixo aqui o meu pedido enquanto escutar... Como um vereador, como um munícipe dessa cidade. A 

gente tem tanta demanda, agora mesmo o vereador Marcos estava falando colocações importantes 

como a questão do asfalto, acho que com certeza é a demanda mais importante. Temos a questão do JJ 

que também acho que dentro da educação e no geral é uma das questões mais importantes que nós 

temos no nosso município. Temos agora a pouco, teve uma teve um pessoal aqui buscando auxílio pra 

uma família, pra uma pessoa que está adoentada e aí todos os vereadores muito bem se mostraram 

sensíveis aquela situação e cada um deu a sua forma de ajudar. E assim que o município pequeno que 

nem o nosso tem que trabalhar. É com parceria, com união, com respeito entre as partes, nós não temos 

condições de se dar ao luxo de tá com picuinhas, com o disque-medique, nós não somos um município 

rico que independente do poder público tem condições de andar por si próprio, infelizmente nós não 

temos esses privilégios como a gente naquela reunião em Camaquã. Camaquã uma indústria pujante, 

uma agricultura pujante, um comércio pujante. O vice-prefeito falando, a gente precisa que vocês 

venham, venham aqui comprar aqui na nossa cidade se referindo a nós de outras cidades, que eles 

precisam que nós vamos lá comprar, a gente aqui no nosso município a gente tem que trabalhar pros 

nossos comprar aqui, a gente tem que batalhar pra isso, pra tentar trazer pelo menos o nosso pessoal 

pra dentro daqui e infelizmente a gente não tem tido muitos êxitos, muitas coisas. Aí a gente acontece 

uma situação como essa, a gente vai olhar a rede social, críticas, muitas infundadas até no geral falando 

misturando inúmeros assuntos enquanto a gente devia nós vereadores estar passando a ideia e o 

conceito de união pra nossa população. E a gente tem que se unir, tem que trabalhar junto. Hoje mesmo 

eu e a Laureni estávamos vendo uma situação, estava se vendo uma situação pra ajudar uma situação, 

depois sei que ela teve com o vereador Fábio fazendo umas visitas também, acho que isso que é o certo, 

temos que se agregar, não ficar distorcendo que aqui isso, que aqui, aquilo, que aqui, aquilo outro. E 

isso é uma com conceito ultrapassado, que só vai nos puxar pra trás. Só vai nos puxar pra trás. Por 

isso, eu acho que a gente tem que seguir em frente, olhar pra um futuro e buscar esse futuro porque 

como vereador que me precedeu falou, é questão dos nossos jovens que acham que é isso que nós temos 

que trabalhar. Nós temos que trabalhar pra nós aqui pra quem está no poder ou quem não está se 

perpetuar e isso e tudo mais. Temos que dar é condição pro nosso jovem. Que é o que a gente não está 

vendo hoje." Usou a tribuna o VEREADOR RODRIGO, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também fiquei muito triste com a perda da tia Clene. 

Era a merendeira que todos alunos gostavam, ela estava sempre brincando, rindo. Aquele jeito meigo 

dela. Fiquei muito sentido, com certeza uma grande perda pro nosso município. Quero externar também 

meus votos sinceros aí a todos os familiares. Bueno, sábado então tivemos a nossa convenção do PMDB, 

do MDB, aonde eu estive presidente por um tempo agradecer a todos colegas que estavam junto comigo, 

me ajudando, tocar a presidência dum partido não é fácil. Mas fiz o que pude, sempre tentando 

trabalhar com democracia dentro do meu... dentro da minha sigla. Sei que foi usado na rua, que eu não 

deixei A ou B concorrer. Eu estava usando a democracia. Se passasse na convenção concorria, senão 

não ia concorrer e fui atingido de outras formas, até mesmo juntamente com a minha família por a 

gente ter um ideal e querer tocar alguma coisa diferente. Tentar muito bem dito aqui pelos colegas 
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vereadores, muitas vezes a união, mas infelizmente na nossa cidade tem muitas pessoas que só pensam 

no bolso e quando estão dentro ganhando um salário bom tudo são flores, daqui a pouco já não é. Eu 

acho que isso também é falta de união. Mas resumidamente quero aqui parabenizar o novo presidente 

do MDB que é o Fábio. Tenho certeza Fábio, assumiste ontem estará presidente por dois anos. Tenho 

certeza que vai fazer um ótimo trabalho com democracia, juntamente com nós todos e tenho certeza que 

nosso partido também só tem a ganhar. Deu pra gente ver na reunião que até por eventos, vários eventos 

na cidade, lá na Serra do Herval, lá no Passo Grande, achei que viria bem poucas pessoas na nossa 

convenção. Onde eu tive uma surpresa satisfatória porque quase cem pessoas compareceram. Isso é 

muito importante pro partido. Então só te desejo bastante êxito aí nessa caminhada aí tocando o nosso 

partido. Também agradecer a responsáveis lá da Capela São João Batista pelo evento em prol à nossa 

igreja matriz, da mesma forma a todas comunidade que vem ajudando. Todas comunidades juntaram 

dinheiro eu sei que Aparecida juntou um valor bem regular, acho que ali Certaja né Marcos? Também. 

Juntaram um valor bem regular também pra ajudar. Então todas as comunidades que vem se colocando 

juntamente com a nossa igreja matriz, pessoas que tão dando sua cara a tapa pra tentar reerguer nossa 

igreja, não digo reerguer porque tá findada, não é isso. A gente sabe que a nossa igreja se mantém com 

a Festa da Uva. Dois anos não tivemos então é muito importante essas pessoas agora que estão 

agarrando junto pra a gente manter em pé em pé as contas da igreja. Também sobre a reunião lá não 

posso deixar de comentar um pouquinho, eu nem vi se falaram em rede social que ultimamente sete, 

oito pessoas no máximo que criticam aqui no Barão e é sempre as figurinhas carimbada e as vezes 

quando é mais pode ver que é de fora do município nem sabe o que que acontece. Aí é fácil dar pitaco. 

Mas o Marcos representou nós, o presidente falando e teve mais uma situação ainda que o Estado tem 

tanto dinheiro pra colocar em BR, por que que não coloca na nossa escola? Nossa escola caindo diz 

que agora vai começar a obra, professor. Quero poder chegar um dia aqui e dizer que eu estava errado. 

Mas ano de eleição o meu partido estava no governo veio ali e pregou uma placa. Ano de eleição tudo 

é fácil, nós tinha uma época que vocês se lembram que era as taquarinhas na estrada, saiu o Brito, 

pode alguém achar ruim o Brito, sei lá eu, ele ia fazer o asfalto. Tanto que tem bueiro até cá no Arroio 

Grande já que era pela empresa que vinha fazendo. Saiu o Brito dali pra cá todos os governos que 

entraram. Não estou falando de um governo, inclusive o meu partido que teve lá. Todos. Chegava em 

época de campanha e começaram a cravar taquarinha na estrada dizendo que estava demarcando a 

estrada. Coisa que nem o projeto agora vem dizer que não existe. Então é uma falta de respeito com o 

dinheiro público de impostos que nós pagamos. Não vou me alongar mais nessa questão do asfalto, vou 

continuar lutando assim que puder. Se eu puder amanhã Marcos está junto agarrando a outra ponta da 

faixa vou estar é que nem tu falou não me interessa se nós não vamos mudar a votação mas pra eles 

saberem que nós temos aqui. Nós estamos isolado no mundo. Então a gente sabe que nem tem várias 

pessoas que entregam coisas no Barão não querem mais vim porque não tem asfalto. Também não 

poderia deixar de falar, nessa vez não era eu o polêmico da casa, mas meu presidente acho que o senhor 

tem que ter a consciência bem tranquila, o senhor a gente sabe o jeito que o senhor tem é um jeito 

sincero não vi nada demais nas suas colocação porque não foi o primeiro dia que o senhor pede que 

quando um vereador estiver falando outro não fale. Não foi a primeira vez a não ser o senhor que tem 

toda autoridade de mandar parar com o que tá falando se saiu fora do assunto. Por exemplo aquele dia 

aí ninguém enxerga. Quando eu vim falar teve vereador que levantou e foi conversar com os outros 

colega. Eu tive que dar uma paradinha e voltei a falar. Então certas coisas que nós todos temos que 

olhar um pouquinho o rabo daqui a pouco e se colocar no nosso lugar. Semana passada o vereador 

Mateus inclusive citou o meu nome que a gente quando se divergia, saía daqui as vezes ia jogar canastra 

junto, é verdade Mateus. Eu, tu, Diogo, hoje não tá mais aqui. Doutor Norberto, várias vezes presenciou 

junto com nós jogando. A Laureni está aqui que já esteve nessa casa junto comigo em outra legislação. 
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O Marcos já esteve aqui. Fomos adversários inclusive. Aí eu deixo uma pergunta no ar porque que não 

sai mais esses jogos. Por mim não é. Eu continuo o mesmo do primeiro mandato. Então de repente a 

gente tem que ver e uma coisa que eu achei muito estranho de repente tinha alguém sentido não sei. 

Depois da reunião do asfalto nunca aconteceu de nós não sair de um local e de repente jantar junto no 

mesmo lugar nós fiquemos lá na frente esperando quando nós vimos colegas passaram virado uma bala, 

tranquilo cada um sabe o que faz mas é uma coisa que já mostra que não tem união e aí não adianta 

querer empurrar a culpa, dizer ah o MDB só porque o MDB tem quatro vereadores sempre leva a culpa, 

não, eu tô sempre aí pro diálogo, já aconteceu de também me alterar com algumas pessoas aqui dentro, 

vereadores em outros mandato mas isso é a democracia infelizmente as vezes a gente se excede, eu por 

caso de política até na minha vida particular já tive várias situações que não precisava ter porque a 

gente tem o ideal, a gente tenta sempre do primeiro mandato que eu fui oposição, sempre trabalhar pelo 

nosso município. Se eu não ajudo, não estorvo. Mas se alguém acha que todo dia denunciando aqui, 

denunciando lá, consegue alguma coisa... Cada um faz seu serviço e de repente em dois mil e vinte e 

quatro se descobre quem está certo, quem está errado. O que não pode é nós aqui toda segunda, durante 

a semana, parece que nós estamos em campanha sempre. Isso é que eu não acho certo. E quatro, cinco 

pessoas no Facebook é sempre as mesmas figurinhas. Que todo mundo sabe o lado. Então a gente não 

podem dar conversa, meu presidente. Só pra encerrar meu presidente, em limão ninguém atira pedra. 

Agora em laranja do céu laranja, de umbigo, todo mundo atira. Obrigado meu presidente." Usou a 

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

faziam presentes. "Quero também deixar aqui o meus pêsames à família da tia Clene. Todo mundo na 

comunidade e sabe que era uma pessoa muito querida. Então deixo aqui meus mais sinceros sentimentos 

à sua família. Também não posso deixar de desejar os parabéns pro nosso prefeito pela passagem do 

seu aniversário. Queria saudar atrasado até aqui o dia do trabalhador. A gente sabe da nossa 

comunidade e da nossa cidade que são pessoas muito batalhadoras, muito trabalhadoras que batalham 

todo dia pra levar o pão do dia a dia pra casa. Então deixo aqui o meu grande abraço e minha saudação 

ao dia dos trabalhadores a todos. Também quero aqui desejar os parabéns a comunidade da João 

Batista. Não pude me fazer presente aqui por causa da nossa convenção que estava acontecendo aqui, 

então deixo os parabéns a comunidade ali que batalhou tanto pela nossa paróquia aqui e desde já peço 

desculpas por não me fazer presente no evento lá. Quero agradecer aos meus colegas vereadores, aqui 

o Marcos, o Alvício, o Angulista, pelo apoio que obtive deles pra me formar presidente desse partido. 

Pra mim é uma grande satisfação, uma grande honra, partido aí que eu desde pequeno aprendi a amar 

através do meu pai que sempre foi uma pessoa muito partidária a todas as pessoas que vieram no nosso 

evento, as dezenas de filiados que vieram votar, as pessoas que nos ajudaram também, a Dalvana, as 

pessoas que trabalharam na copa, na cozinha ali, ajudando no almoço. Então, deixo aqui meus mais 

sinceros agradecimentos a todos. Pra mim é uma grande honra hoje tá assumindo esse partido como 

presidente e já desde já deixo o convite aqui a todos que quiserem fazer parte da nossa família MDB aí 

sejam sempre muito bem-vindos só nos procurar aí que estaremos sempre de portas abertas aí pra 

recebê-los. Eu queria convidar os colegas aqui também, hoje estavam falando com o vereador de 

Mariana Pimentel e ele hoje tem sessão também na casa legislativa deles lá e eles estão se reunindo 

pra fazer um protesto na BR 116 também. E aí deixo aqui o convite aos colegas também, a toda 

comunidade. Pra nós protestar a questão do asfalto também. Eu acho que quem não é visto, não é 

lembrado. Eu acho que a gente tem que cobrar, independente de... hoje mesmo eu estava falando com 

uma pessoa, a pessoa disse, bah mas não vai adiantar em nada ir lá protestar na BR, mas se a gente 

for todo mês lá e protestar e trancar a BR eu tenho certeza que uma hora eles vão olhar pra nós. Então 

deixo o convite a todos aqui, eles tão se reunindo lá hoje, eu vou entrar em contato com eles amanhã 

também pra ver o dia mais propício pra acontecer isso. Então vamos reunir o máximo de pessoas que 
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a gente conseguir, eu estava falando hoje com o pessoal lá do estado e dialoguei com ele uma questão. 

Por que que a verba que saiu pro nosso projeto da RS 711 foi a mesma verba que saiu pro projeto 

asfalto do Cerro Grande e o projeto lá já tá pronto, aí eles até me comentaram, não porque lá eles já 

tem dinheiro pra fazer a obra, pra fazer o asfalto, mas então quer dizer que só tem uma equipe que pode 

fazer aquele trabalho, então porque eles tem o dinheiro pra investir na obra lá, eles não podem fazer o 

nosso projeto. Então é agonizante isso aí que a gente tá passando mesmo. Eu como os colegas aí todos 

também sempre cobraram, eu fui um vereador desde o meu começo de mandato também bati muito em 

cima disso e vou continuar batendo independente de dizer que ah é um vereador que está cobrando 

mais ou não, acho que não todos os vereadores são por essa questão então deixo o convite aqui a todos, 

vou falar amanhã com o pessoal lá, ver se eles se organizaram mesmo pra ir também e vou postar nas 

redes sociais pra ver se a gente consegue reunir o máximo de pessoas pra nós ir lá fazer esse protesto. 

Até entrei em contato também com a PRF pra ver essa questão pra gente fazer um protesto legal, fazer 

um protesto civilizado. Hoje tivemos eu e a colega vereadora Laureni visitando a escola Dom Pedro. 

Agradeço imensamente a Simone que nos recebeu. E expôs algumas questões da escola pra gente, a 

gente se combinou de toda semana começar a visitar uma escola pra ver a necessidade que cada escola 

necessita. A situação que nossos alunos, nossos professores estão vivendo, até vou deixar um pouco 

aqui depois pra colega falar a questão. Uma questão que eu peço aqui, vou pedir verbalmente muita 

atenção nisso. Vários colegas já pediram também. É a questão do trânsito. Eles comunicaram pra nós 

lá que está muito perigoso largar os alunos na frente da escola e o pessoal cruzar correndo de carro. 

Tem gente que não tem responsabilidade, não sabe se tem criança, ele está vendo os ônibus e cruzam 

correndo. Então, fizemos um pedido a essa casa hoje pra algumas manutenções na escola. A vereadora 

depois vai passar também um pouco e um dos pedidos que a gente pediu é que seja utilizado, que o 

secretário dê uma atenção nisso, que os ônibus larguem as crianças do lado da escola, no pátio ali que 

dá acesso à igreja ali, tem um baita estacionamento ali um portão lateral do lado da escola. As crianças 

não vão ter contato nenhum com a estrada. Eles entram do lado da escola e entram já diretamente na 

escola. Então deixo aqui um pedido especial pra atenção do secretário que dê uma providenciada nisso 

urgente antes que algo mais grave aconteça com as nossas crianças. Era isso presidente, obrigado." 

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

as pessoas que se faziam presentes. "Hoje eu tenho pedido nesta casa, tenho dois pedidos que eu já tinha 

falado na outra sessão que tivemos aqui só que eu não pude colocar aquele dia. Cheguei atrasado. E a 

respeito dos que estão falando da última sessão, se eu errei eu peço desculpa porque errar todo mundo 

é humano. Qualquer um pode errar. Mas eu se eu errei, eu estou pedindo desculpa aqui que eu não sei 

o povo que vai dizer isso aí. Mas tudo bem. Eu sei que meu trabalho foi respeitando os outro. Como eu 

quero que me respeite também. O povo que me botou aqui. E o povo se achar daqui dois anos que eu 

tenha que sair o povo tem todo o direito de escolher quem ele quer pra ser o vereador desse município. 

Eu penso comigo isso aí e o povo que vai decidir eu não vou dizer que não errei tudo bem posso ter 

errado mas a intenção não era de errar. Eu acho que agora chega, vamos parar com esse papo aí 

também toda hora isso aí vamos continuar tocar o barco pra frente aí, o presidente e os demais colegas 

vereadores nós temos que se unir todo mundo pro Barão continuar. Então eu deixo esse pedido aqui. O 

que passou. Vamos seguir em frente. E vamos trabalhar tudo unido por isso. Porque é isso aí que o 

povo quer. O povo não quer saber de bateção de boca aqui nessa casa porque a casa não é minha, não 

é de vocês, é do povo aqui. E o povo que nos botou aqui, o povo nos tira a hora que quiser daqui. Então 

deixo esse pedido pra vocês aí. Também quero dar os parabéns pela passagem do dia do trabalho aí a 

todos os trabalhadores de Barão do Triunfo aqui e da região, enfim, todos são merecedores como tem 

o professor Rafael, trabalhador, é professor é trabalhador, todos aqui são, o Fernandinho, vocês todos 

aí. Também da igreja de São João Batista. Eu não pude estar presente lá. Eu não estava aí. Mas sei que 
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estava uma lindo almoço lá pra nossa igreja, pra nossa paróquia aqui. Eu ajudei no que eu pude, falei 

pro Joelson eu não vou poder vim. Mas o que que está faltando pra mim te ajudar, ele disse oh Lagarto 

o que tu puder nos ajudar é bem-vindo. Eu até nem paguei ainda. Está no Everaldo para pagar. Pega 

uma caixa de galeto que eu pago lá. É pra paróquia? É. Vou ajudar. Comprei o ingresso também não 

pude ir dei pra outra pessoa ir. Então quero dar os parabéns pra eles aí que eu sei que estava muito 

lindo almoço deles lá. O colega Mateus estava lá e me falou, tinha bastante gente. Eles me disseram 

que venderam mais de quatrocentos almoços. Isso é muito importante. Isso vai ajudar nossa paróquia. 

Como teve aqui o rapaz pedindo pra nós ajudar hoje do rapaz que está doente. Todos nós aqui se 

prontifiquemos a ajudar. Todos os colegas vereadores. É que nem eu disse, vocês fizeram o almoço. Eu 

estou disposto a ajudar porque se nós um não ajudar os outros não vai pra frente. Então nós temos que 

se ajudar. Eles vieram pedir porque ele está precisando. Eles não tem o dinheiro pra comprar a injeção. 

Eu ajudei, os colegas ajudaram. Então temos que trabalhar sim por isso. Vamos trabalhar unido e 

ajudar os outros. Por enquanto é isso, muito obrigado."  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. 

"Gostaria de em primeiro lugar aqui deixar um lembrete para as pessoas que estão nos assistindo nas 

redes sociais que até o dia quatro agora de maio a confecção dos títulos de eleitor né meu povo? Vamos 

os jovens, né? Que tem uma cabeça boa, tem que escolher as pessoas que vão dirigir o nosso país, 

nossos deputados, nossos governadores. Então até o dia quatro procurem, né? Assistência social, o 

Telecentro, né? Pra confeccionar os seus títulos ou então botarem em dia. Não deixaria de dizer do dia 

do trabalho que foi ontem, né? Dizer que todas profissões são dignas. Temos tantos trabalhadores em 

nosso município. E dizer que não se reconhece um trabalhador pela profissão que ele exerce. Mas pelo 

seu caráter, pela sua honestidade, pela sua coragem de pôr em sua mesa o pão de cada dia. Temos nós 

trabalhador da roça, nosso agricultor que trabalha dia a dia sem o salário garantido e não desiste 

nunca. Parabéns ao nosso município pelos trabalhadores que nós temos aqui. Também queria 

agradecer aos colegas de terem ido na reunião em Camaquã, não pude me fazer presente, onde era o 

projeto sobre o asfalto de dizer que em dois mil e treze já fizemos uma parada na 116 onde o deputado 

Sossela estava engajado na luta com o asfalto. Já foi falado aqui que houve medição no trecho. Houve 

até licitação do trecho e nada aconteceu. Mas desistir nunca. Vamos atrás, vamos fazer essa parceria 

que o Marcos colocou aqui. Estou de acordo Marcos, posso até integrar nessa tua comitiva. Parabéns 

ao Joelson e a comunidade Passo Grande, né? Que organizaram o evento arrecadando fundos pra 

nossa paróquia. Assim também como as outras diretorias de todas as capelas da nossa igreja matriz, 

todo mundo está junto. Falta agora a nossa sede se mobilizar. Eu acho que a gente tem que também 

fazer o nosso trabalho aqui né? E dar a nossa contribuição. Eu já vou começar por mim. Mas eu quero 

fazer um trabalho bem comunitário principalmente junto com vocês colegas vereadores. Temos que 

fazer esse trabalho. Como foi falado que nós tivemos na escola hoje eu e o vereador Fábio a gente foi 

bem recebido, estava a professora Luciane lá e a vice-diretora a Simone, onde nos passou, né? 

Necessidades da escola e aonde também falou do grande problema, da grande preocupação quando 

chegam os ônibus na frente da escola, uns vêm de um lado, outros vêm de outro, às vezes larga as 

crianças do outro lado da escola como disse a Simone, né? E passam motoristas. A gente não vai dizer 

que às vezes falta educação no trânsito, mas a gente sabe que às vezes a pessoa não se toca, que uma 

criança ela não olha pra tudo que é lado. As professoras estão lá na estrada, cada ônibus que chega, 

né? Preocupadas pra auxiliarem as crianças a entrarem no pátio da escola. Então o que que nós 

pensamos de quem sabe os motoristas entrarem no pátio da escola, isso seria uma reunião com o 

secretário de educação mas que primeiro fossem cascalhada à frente da capela porque está em grandes 

valos né? E como disse a diretora tem um portão nos fundos que poderiam largar as crianças lá no 
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portão dos fundos que as pessoas já entrariam no pátio da escola. Mas vamos ver a possibilidade. Né? 

Seria isso presidente depois me manifesto de novo. Obrigada." Usou a tribuna o VEREADOR 

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

"Queria comentar sobre o almoço beneficente que teve a igreja matriz. Queria dar os parabéns a todos 

os envolvidos. Pessoal que todos ajudaram de uma forma e doutra. E também dar os parabéns pelo 

pessoal lá da Capela João Batista Passo Grande. A gente vê a união do pessoal e eu admiro essas 

capela que nem eu sempre comento que a gente tem que ajudar as associações e as capelas do nosso 

município porque são muito unidos. Que a gente vê aqui dentro do nosso município aqui a gente não 

tem união. Infelizmente estamos, a gente vê até pelo próprio CTG ali que está bem parado e o pessoal 

não estão apoiando muito. E eu acho que tem que apoiar mais pra crescer. É uma tradição boa e a 

gente vê que o interior são mais unidos que nem o colega falou aqui, o Mateus. Então a gente tem que 

ajudar cada vez mais pro nosso município prosperar. Também queria dar os parabéns pro torneio do 

Jones, dos Pacheco, grande torneio onde o Marcos colega que apitou e o professor Rafael, eles estavam 

lá, foi até tarde. A gente vê que é bonito, muita gente mesmo, lotado mesmo. Quero dar os parabéns 

para as meninas de ouro que ganharam em primeiro lugar lá. Sempre apoiando, vou junto, gosto de 

apoiar o esporte e comer um churrasco domingo. Se divertir com os amigos e tomar uma cerveja. 

Também queria falar que sexta-feira passada teve final do campeonato em Sertão Santana. E estava 

muito bonito. Dar os parabéns pro Gabriel um grande amigo meu de Sertão Santana. Sempre fazendo 

eventos grandes. Na final lá teve aproximadamente novecentos e cinquenta pessoa, muita gente. Ali a 

gente vê que as pessoas se dedicam e fizeram a entrada três real aí vocês vê o lucro que deu. Bastante 

gente, casa lotada também deixa aqui o apelo pra prefeitura que o secretário também pra apoiar o 

nosso esporte mais. Porque muita gente manda mensagem pra mim e diz que está a falta de apoio no 

esporte. Então está aí a dica pro prefeito e o secretário. Também queria deixar os votos de pêsames pra 

dona Clene, a todos os familiares aí. Uma pessoa muito importante, muito querida pela comunidade, 

pela cidade. É muito importante a gente ver que às vezes não é dinheiro, não querer ser mais 

engrandecedor que o outro e sim pela tia Clene que era uma pessoa simples e humilde e todo mundo 

gostava dela. Também queria falar sobre a reunião de Camaquã que o colega Marcos falou, sempre 

vou tá junto também apoiando e o asfalto já alguém fala que é piada, mas eu acho que não, que a gente 

tem que fazer a frente como sempre são os vereadores Muitos cobram da gente, então a gente tem que 

correr atrás e fazer a nossa parte. Como colega aqui, Rodrigo falou que a gente não tem união, não sei 

pra quem que tocou as palavras. Só tenho a dizer que no dia que a gente foi na reunião lá eu postei no 

grupo da câmara e ninguém me deu a resposta, falei que ia eu, o Lagarto e o Marcírio. E aí ninguém 

falou nada, ele tive que entrar pra falar pessoalmente pelo WhatsApp com Marcos Garcia porque 

ninguém me deu resposta ali dos colegas. Então eu acho que se a união, quiser união teria que nós sair 

junto e não eles terem saído antes e não ter falado nada pra nós. Então a gente tem que dar exemplo e 

não ficar tocando pedra achando que é o dono da verdade. Também queria dar os parabéns pelo dia 

do trabalho, parabéns pra todos trabalhadores. E nesse mesmo dia o dia do aniversário do prefeito. 

Queria deixar os parabéns pra ele. Tudo de bom pra ele. Que nem muitos diz que eu critico muito a 

administração, o prefeito. E eu não, meu compromisso é fiscalizar. O que está bom eu dou os parabéns. 

Agora o que está errado não tem como ficar me fazendo de cego. E eu acho que tiver de errado, vou 

fazer minha parte, porque meu compromisso, meus quatro ano vai ser de fiscalizar, porque eu sempre 

comento a gente ter que correr atrás, mas se pelo menos nós fiscalizar como é que a cidade vai evoluir 

se nem tá fiscalizando. Então é isso aí, depois eu falo mais um pouco." O PRESIDENTE ALVICIO, 

usou a palavra. “Também gostaria de dar os meus parabéns pro grande evento ali através do Joelson 

ali da Rádio Studio FM grande parceiro aí, fez um grande evento, estava muito lindo, não pude almoçar 

lá porque nós tinha o evento aqui da convenção do MDB mas no que findou aqui estive presente lá 
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ainda pudemos tomar uma cervejada lá eu e o vereador Maninho, vereador Marcírio ainda pude me 

fazer presente num pedaço da tarde lá que é a minha comunidade, a minha região e nós ali graças a 

Deus sempre tivemos muita parceria, muita união em prol das comunidades, em qualquer situações, a 

gente já fez vários evento ali em benefício a pessoas que estavam na época com problema de saúde, 

com problema financeiro, não é o primeiro evento agora, foi um evento em favor da nossa paróquia 

aqui do centro. Ali é uma comunidade que a gente sempre se uniu e sempre foi muito forte nessa parceria 

aí e ajudar qualquer pessoa que tiver necessitando dum apoio aí, tiver passando por um momento difícil 

a gente faz esse trabalho ali há vários anos, não é de agora. Então deixo meus parabéns pra aquele 

povo, os ajudante ali na copa, os assador da carne e o Joércio que correu e organizou esse evento. 

Estão de parabéns a nossa região ali está de parabéns aí que seja de exemplo pra todo município de 

Barão do Triunfo que se une em prol daquelas pessoas, daquelas família que estão necessitando de 

ajuda. Sou parceiro, sempre fui e seguirei sempre sendo parceiro qualquer situação, evento aí 

beneficente, uma família e outra aí que nem teve aqui presente família ali do rapaz que está 

hospitalizado ali tiveram os amigos deles aqui pedindo um apoio pra gente, estamos junto, vamos apoiar 

e vamos ajudar naquilo que nós puder, que nem eu digo sempre, estou com quatro mês de presidente 

dessa casa e eu acho que eu tenho união com todos os colegas vereador sim. Quem acha que eu não 

tenho união acho que não presta atenção no que eu venho trabalhando aqui nessa casa. Porque até 

hoje não teve uma reunião que eu não convidasse os colegas vereadores para participar junto comigo. 

Se eu quisesse apenas fazer número aqui, querer aparecer eu simplesmente como presidente eu saia 

quieto, eu convidava um aqui do MDB, ah os MDB são mais, são mais ou menos. Convidavam um e ia 

quietinho lá em Porto Alegre lá noutro lugar sozinho, não, eu abro espaço sempre pra todos os colegas 

vereadores, que fique bem claro, para as pessoas ver se eu trabalho com união ou não. Sempre convido 

a todos. Fizemos a entrega de um trator na minha comunidade que todo mundo sabe. Convidei todos 

colegas vereador com a emenda que eu consegui com o meu deputado. Convidei todos pra estar lá com 

nós. Se eu quisesse apenas aparecer ao vereador Alvício presidente da casa querendo fazer grau, 

aparecer, não convidaria ninguém, eu ia sozinho lá, não, eu tô aqui sozinho, convidei todos colegas 

vereadores da casa pra se fazer presente. Na reunião lá em Camaquã, convidei todos, temos pra ir a 

Brasília dia dezessete de maio, tá comprado as passagens, convidei todos, colegas vereador, se isso 

não é união, então eu não sei o que que é união. Se eu não tivesse união com os colegas, simplesmente 

eu ia pedir pra nossa parceira ali comprar a passagem ou com o presidente da câmara, compro a minha 

passagem, vou me embora sozinho. Convidei todos, estão todos convidados, só o vereador Fabinho que 

abriu mão de os outros todos vamos toda a Brasília dia dezessete, atrás de benefício e de recurso pro 

nosso município. Muitas vezes pessoa criticam também nas rede social que nós não se contentemos com 

nosso salário de vereador que ganhamos, saímos fazer diária. Se nós não vamos, diz que nós não 

trabalhamos. Os vereador estão lá só pra receber salário. Se nós vamos diz que nós temos ido atrás de 

diária. Esses dias mesmo quando nós tivemos naquela reunião em Porto Alegre nós fomos de manhã, a 

reunião a respeito da CEEE convidei todos os colegas vereador também não ficou nenhum que não 

convidasse pra se fazer presente, os que não foram porque não puderam mas quase todos foram 

também. Eu gastei oitenta e poucos real, tomar um café da manhã, almoçar e tomar um café da tarde 

pra chegar em casa às cinco horas da tarde, seis horas. Eu gastei oitenta e poucos real a diária era 

sessenta e cinco real. Eu tirei dinheiro do meu bolso pra ir lá. Então se vai fazer a conta pra ver se a 

gente tá fazendo esse esforço aí atrás do acesso asfáltico, atrás, tivemos duas, três reunião a respeito 

do colégio JJ correndo atrás, cobrando eles pra que nós tenha essa reforma que é uma coisa tão 

esperada por todos os professor, o professor Rafael aí, grande parceiro. A gente está sempre correndo 

atrás do objetivo maior que é o povo, o bem de todos. É o que eu digo. Eu luto pelo bem de toda a 

comunidade baronense. Não luto a favor dum partido ou doutro, luto é pelo povo. Não estou aqui 
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lutando a favor de partido nenhum, tô aqui é lutando a favor do povo baronense. Então eu acho que a 

minha parte como presidente dessa casa eu tenho união sim com todos os vereador, quem pensa de 

outra maneira é porque não tem prestado bem atenção do jeito que eu venho trabalhando nessa casa. 

Não tenho grande estudo, tenho dificuldade das vezes até em certas palavras pra falar. O povo me 

conhece, todo mundo sabe que o Alvício não tem estudo, mas compromisso e luta pelo povo baronense, 

não me falta. Atitude não me falta, coragem não me falta pra enfrentar e buscar melhoria pro nosso 

povo. Temos sempre à disposição do povo baronense, estou sempre à disposição das pessoa que me 

procuram, pode me procurar não tem hora do dia nem da noite isso eu fazia desde antes de ser vereador, 

qualquer pessoa que me procurasse não tem hora do dia nem da noite um jeito eu dou pra estender a 

minha mão e ajudar naquilo que é necessário. Então estou disponível a todo povo baronense, me 

procurem. Tiver qualquer dúvida a respeito do vereador Alvício procure ele e depois fale o contrário. 

Primeiro me procure. Chega até mim, traga a situação até eu e se eu virar as costas para as pessoa 

vire pra mim também, isso eu sempre disse em época de campanha e continuo dizendo, se me procurar 

e eu virar as costas, o dia que bater na tua casa lá pedindo um votinho, faço mesmo, vire as costas pra 

mim. Sou desse acordo e vou trabalhar sempre assim com meu objetivo, sempre em favor do povo 

baronense. Todos seja credo religioso que for eu sempre estou lutando e ajudando as comunidade, as 

igrejas, não interessa se é católico, se é evangélico. Eu trato todos da mesma maneira, visito igrejas 

evangélica, visito igreja católicas, visito qualquer instituição dentro do município e dentro daquilo que 

eu posso não meço esforço pra ajudar. Esse é o meu trabalho aqui nessa casa e pode ter certeza que 

vou seguir sempre lutando quem precisar de mim me procure que eu estou à disposição."  Em seguida, 

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

seguintes proposições e diárias: INDICAÇÃO Nº 068/2022 DO VEREADOR JAIRE VARLEI que 

seja estudada a possibilidade do veículo que fica no ESF conduzir os agentes de saúde nas visitas no 

interior do Município.  JUSTIFICATIVA: Isso traria maior agilidade no atendimento dos agentes, 

inclusive podendo aumentar a área de atuação. INDICAÇÃO Nº 069/2022 DOS VEREADORES 

MARCOS E FABIO que seja disponibilizado na medida do possível exame de visão para os alunos da 

rede municipal de ensino. INDICAÇÃO Nº 070/2022 DO VEREADOR MATEUS que a Lei n° 

521/2022 seja ampliada e concedido o direito a diárias no interior para os funcionários das demais 

secretárias municipais. INDICAÇÃO Nº 071/2022 DO VEREADOR MATEUS que seja realizado 

contratação de empresa para a realização de estudo para pagamento de insalubridade aos funcionários 

que ainda não recebem. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 044/2022 DO VEREADOR MARCIRIO 

que seja providenciado manutenção da ponte do Arroio do rolante, mais conhecida como ponte do 

Favorino. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 045/2022 DO VEREADOR JAIRE VARLEI que seja 

providenciado colocação de um bueiro na entrada da casa do Senhor Adão, na subida Linha Dona 

Amália. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 046/2022 DOS VEREADORES LEANDRO E 

MARCIRIO que seja providenciado colocação de proteção de ferro nas laterais da ponte do Areinha, 

motivo perigo de deslizar e cair dentro da ponte. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 047/2022 DO 

VEREADOR LEANDRO que seja providenciado limpeza dos canos da entrada da casa do Senhor 

Gelson na Linha Francisca com colocação de cascalho na lomba.  Justificativa: O próprio morador 

comprou os canos e a prefeitura patrolou a estrada e entupiu os canos. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 

Nº 048/2022 DO VEREADOR LEANDRO que seja providenciado patrolamento e cascalhamento na 

estrada da água fria, onde tem um atalho que sai nos Pacheco, bem como que seja feito a limpeza dos 

canos que passa na estrada de José Renato Camargo e Tatiana Pereira. Justificativa: as máquinas 

quebraram os canos e agora água tá caindo toda nas lavouras. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

049/2022 DO VEREADOR FABIO que seja providenciado recuperação do trecho da linha Dona 

Amália entre a caixa d’água da Corsan até residência do Senhor Vanderlei Mileski. PEDIDO DE 
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PROVIDÊNCIA Nº 050/2022 DOS VEREADORES LAURENI E FABIO que seja providenciado 

colocação de portas de vidro na entrada e nos fundos da Escola Dom Pedro, bem como conserto do 

telhado, pois há goteiras na área escolar, limpeza das calhas e pintura das grades da escola, também que 

os ônibus atravessem pelo pátio da Igreja São Miguel para embarque e desembarque dos alunos pelo 

portão dos fundos da escola para maior segurança dos mesmos. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 

022/2022 DO VEREADOR MATEUS que informe se foi realizado estudo de impacto para pagamento 

do piso do magistério, se sim que enviem cópia, se não, informem o motivo de não terem feito, informem 

também qual a previsão para o pagamento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde. DIÁRIA 

DOS VEREADORES ALVICIO, FABIO, MARCOS, RODRIGO, LEANDRO, MATEUS E 

MARCIRIO Ida em Audiência Pública em Camaquã. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE 

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

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Sobre iluminação pública semana passada 

eu estava falando com algumas pessoas aí que fazem protocolo, tem protocolo lá e já faz muito tempo 

que fizeram e não é feito o serviço. Eu não sei se esse protocolo de repente não está chegando nas mãos 

de quem tenha que chegar. Mas peço pro secretário que dê uma analisada nesse pedido. Quero 

parabenizar o nosso Marcelinho, rapaz que trabalha na coleta do lixo aí, todo mundo sabe que ele 

voltou a trabalhar na empresa e essa empresa que está fazendo o serviço novamente aqui e a gente que 

tem o convívio com ele aí a gente vê a paixão que ele tem pela nossa cidade. Esses dias ele me atacou 

na rua ali no horário de trabalho dele pra me informar as lixeiras que ele tinha coletado aonde estava 

limpo já e aonde é que faltava fazer o serviço. Então deixo aqui meus parabéns a ele aqui. Quero 

agradecer a minha esposa ontem pelo apoio, não só ontem, mas em todo o tempo de política que eu 

tive, mas especialmente ontem aqui, se fazer presente, me apoiar na convenção do nosso partido. Quero 

parabenizar os colegas pela viagem a Brasília que vai ocorrer agora dia dezessete, que nem o Alvício 

falou ali eu fui o único vereador que acabei não participando da coletiva que vai ser feita lá mas foi um 

pouco por falta de comunicação presidente. A gente tinha combinado ali uma semana antes que ia se 

reunir dois grupo, um grupo ia esse ano e o outro grupo ia o ano que vem. E aí eu me dispus aí o ano 

que vem. Aí como na outra semana vim de novo pra sessão, fiquei sabendo que aquele grupo que que 

iria o ano que vem acabou indo junto esse ano e eu não fiquei sabendo. Então peço aos colegas aí que 

a gente tenha um pouco mais de comunicação nisso aí. Se eu soubesse que de repente todos os colegas 

iam esse ano eu teria ido junto com certeza também cobrar mais incentivo pelo nosso município lá. 

Quero agradecer também ao secretário de obras também pelo serviço que começou a prestar aqui na 

casa do Xirico ali todo mundo conhece. É um pedido que faz muito tempo que eu venho cobrando e 

trabalhando ali em cima a gente sabe que ele não tem acesso à casa dele ali com caminhões pesados, 

às vezes tem que largar cargas de calcário lá na estrada e a semana passada começou a dar início ali 

num aterro e tirar uma lomba na casa dele ali. Então quero agradecer o secretário também e quero 

parabenizar nossa administração pela placa que foi colocada lá na entrada do Poca Sombra, um pedido 

que eu fiz o ano passado aí, vários colegas também cobraram e ficou muito bonito, muito bem sinalizado 

aí ao pessoal que vem de caminhão ali pra não entrar à direita ali e pegar esse trecho estrada pesada 

ali que todos conhecem. Deixo a todos aqui uma boa noite e um 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. "Também como o colega falou ali a respeito das placa 

pedia ali até o nosso amigo aqui o Negão capotou o carro dele ali, foi colocado a placa aqui no Mato 

Bier lá no Poca Sombra também foi bem sinalizado, isso é muito importante. Nas pontes já colocaram 

bastante placa também, teve umas que eu pedi, outras foram os colegas, enfim, mas é pra comunidade, 

não é pra mim as placa, é pra comunidade ver aquilo ali e das pontes que eu pedi ali na Varzinha não 

foi colocado ainda. As placa foi colocada. Tinha pedido uma proteção ali, como vocês todos sabem é 
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perigoso aquilo ali até esse tempo seu Porfírio caiu de carro ali. Então se coloca, não precisa ser de 

ferro, ali pode ser uma madeira grossa. Aí eles dizem que o pessoal rouba, não rouba, coloca uma 

madeira grossa ali, bota um sei lá, um grampo, um parafuso ali. Não tem problema nenhum. Vai ajudar 

bastante isso aí. Então eu deixo esse pedido aí pro secretário aí que ele não fez, porque de repente não 

teve tempo ainda. Quero agradecer ele que trouxe uma carga de saibro aqui no seu Olavo que eu pedi 

pra ele. O César pediu também. E duas cargas que estava ruim pra sair com o caminhão dali que ele 

está sempre entrando ali. O senhor Olavo né? Vende os vinhos dele ali ele deixou a carga ali e vai 

deixar outras. A hora que sobrar tempo, estava com uma caçamba só, agora está com duas trabalhando 

então eu deixo esse pedido pra ele. E eu tenho certeza que a hora que sobrar o tempo ele vai colocar 

essa outra carga ali. É isso aí meu boa noite a todos, bom retorno de sua casa e é isso aí, 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 gostaria de dar os parabéns ao 

nosso secretário de obras junto com o secretário da agricultura que estão providenciando os reparos 

nos calçamentos, a colocação das gramas que chegou a carga de grama né? E aqui na nossa na rua 

Nestor Briddi como eu falei hoje com o secretário né? Falta um terreno pra ser colocada a grama já 

na parte aqui abaixo da Brigada. A verba já está depositada há mais de um mês pra o calçamento então 

não podemos perder tempo, temos que andar. São coisas boas que acontecem no município. Não me 

manifestei quanto à sessão passada, mas gostaria de deixar só um lembrete aqui nesta casa. Não estou 

aqui pra defender o presidente, nem Mateus, nem Lagarto, ninguém. Somos responsáveis pelos nossos 

atos. Só sabem apontar o que acontece, só tem uma maldade, parece. Moramos em Barão do Triunfo, 

vivemos aqui, ganhamos aqui o nosso salário, as coisas boas ninguém aponta. Só aponta o dedo pra 

aquele errinho que acontece. As pessoas sabem que é errando que a gente aprende. Não é presidente? 

A gente errando a gente aprende e quando se tem humildade de enxergar o nosso erro e ainda se 

manifestar. Mas tem gente que tem gosto de ver falar do Barão do Triunfo. Eu detesto isso e sempre as 

mesmas pessoas quase. Pessoas que nem eram do Barão, comparam Barão com outros municípios. 

Estão comendo de Barão do Triunfo e falando de Barão do Triunfo. Essa seria a minha indignação. 

Também gostaria de dizer que aconteceu uma coisa muito bonita, que está acontecendo no nosso estado 

que até a professora Luciane é uma pessoa que marcou a minha vida, do meu filho, né? Que é surdo e 

ele ontem participou da abertura em Caxias das Olimpíadas, surdolimpíadas. Eu me emociono Luciane. 

Porque tu foi uma das pessoas que acompanhou o Gabriel crescer, o surdo a gente pensa que ele está 

quietinho, ele está observando mais do que qualquer nós ouvintes. Então é aí que a gente descobre o 

mundo com essas crianças. Dizendo isso te deixo um grande abraço Luciane porque tu marcou na 

minha vida, na escola do meu filho. Boa noite a todos e o meu muito obrigado."  Usou a palavra o 

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

pessoas que se faziam presentes. "Também não me manifestei ali na tribuna, mas vou me manifestar 

agora sobre o que ocorreu aqui na sessão passada. E conversei com o presidente lá na festa, falei pra 

ele, olha Alvício, independente a política, tu é um grande amigo meu, quero levar isso aí pra sempre, 

cada um tem a sua ideia, como ele respeita a minha e eu a dele. Falei pra ele se tu errou tem que se 

justificar que não é feio. Como também eu acho que os colega erraram eu também errei. Peço desculpa. 

A gente tem que dar exemplo pra população e não ficar um contra os outros. Só que a vez infelizmente 

alguém quer ser mais grande que os outros. Então isso eu não tolero. E eu estou aqui pra defender o 

meu povo e sempre vou à luta. Só que muitos criticam que eu estou fazendo o meu trabalho errado. Só 

que eu não vejo porque várias pessoas me procuram agora mesma uma moradora me procurou, semana 

passada estava aqui na igreja ela falou sobre a limpeza do prédio novo ali pra mim comentar, estou 

fazendo o pedido verbalmente aqui pra fazer a limpeza ali já que o prédio está bonito novo e o laguinho 

também os peixe que não está ali ainda, então a gente tem que evoluir, não parar no tempo. E isso que 
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eu sempre comento, fiscalizo e sempre vou à luta. Também foi comentado aqui sobre essa pracinha no 

pregão eletrônico agora estava vendo, modo avião, cento e quatorze mil vão investir aqui e aí cada um 

tem um pensamento, eu penso que não seria a hora ainda de investir, fazer investimento desses aqui na 

praça que já tem uma pracinha boa ali, teria que investir nas escolas, porque isso daí eu sou contra, 

cada um tem seu pensamento. Eu acho que a prioridade seria agora as escolas em primeiro lugar que 

sem educação nós vamos chegar em lugar algum. E também sobre o lixo. Que nem eu comentei aqui, 

falei diretamente com o prefeito aquele dia, ele mesmo pediu pra mim tirar as fotos e passar pro e-mail 

dele e eu tirei e passei pro e-mail dele que ele ia rescindir o contrato. Então é assim, a população cobra 

e a gente tem que atender a população. Porque quem paga o nosso salário é a população. E eu acho 

que o vereador tem que cobrar sim do prefeito porque eu comentei na tribuna aqui o prefeito mesmo 

como era vereador ele muito criticava os outros governos então agora tem que aprender ter as críticas 

e atuar melhor na nossa cidade pra ela evoluir e não parar no tempo porque a gente está vendo os 

municípios vizinhos estão crescendo e a gente está parado. Infelizmente não estou dizendo que não tem 

coisa boa. Veio muita coisa boa. Já dei os parabéns. Só que nunca a gente pode se contentar com pouco 

e sim cada vez mais pra nossa cidade evoluir. E um boa noite a todos." Usou a palavra o VEREADOR 

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

presentes. "Quero parabenizar o prefeito pela passagem do seu aniversário que continue sempre sendo 

esse um prefeito de diálogo que hoje a gente vai lá conversar com ele, ele nos recebe muito bem 

recebido. Também quero parabenizar o pessoal lá da capela São João Batista onde que me convidaram 

pra ajudar no galeto lá do final de semana, ajudei na sexta-feira, no sábado, ajudei assar o galeto, 

ajudei a servir. E a gente vê uma união muito grande ali. Sempre teve aquela união ali, eu sempre 

trabalhei naquela comunidade, nas festa ali, ajudando a organizar. E o pessoal todo pegam junto, todo 

mundo vai pra trabalhar e chega lá e mete a mão e todo mundo unido, ninguém fica criticando o 

trabalho de ninguém, um do outro. Coisa muito linda que se acontece ali naquela capela ali. E vai 

continuar se Deus quiser. Já me contrataram pra ajudar também na festa e estarei lá se Deus quiser 

ajudando. Também quero parabenizar o Jones pelo torneio que ele fez esse último final de semana. Fui 

lá, almocei lá, estava muito bom o almoço, bastante gente lá, com uma festa muito linda. Quero deixar 

os parabéns pra ele. Também como eu já comentei na outra sessão, no meu momento de líder sobre a 

polêmica que se aconteceu aqui na casa no último final de semana, na última sessão. Eu já tinha 

colocado. Eu não achei nada certo, não gostei nada do que isso aconteceu e não retiro a palavra. Mas 

respeito a opinião dos colegas vereador. Tem muitos que concordam também comigo. Já também 

respeito a opinião do vereador Rodrigo que acha que é normal. Ele falou que ele não viu nada que não 

seja normal, respeito a ele, mas eu não me convenço que isso não pode voltar a acontecer mais. Espero 

que não volte a acontecer, porque quem perde é o nosso município. Quando vê, o pessoal já vão assistir 

a sessão da câmara só pra ver se vai dar problema de novo? Hoje mesmo várias pessoas assistindo eu 

estava acompanhando ali por causa desse acontecimento. Então espero que isso não volte acontecer 

mais. Graças a Deus tomara que todo mundo se amodere e fique mais calmo e todo mundo trabalhar 

abraçado pra que nosso município continue se desenvolvendo cada vez mais. Uma boa noite a todos e 

um bom retorno para as suas casas." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou 

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

primeiramente parabenizar a todos nós vereadores, todos os funcionários públicos, todos os 

agricultores, todos os comerciantes, enfim, a todos os trabalhadores, eu acho que o que mais pode 

dignificar um homem e uma mulher é o seu trabalho. Como eu sempre digo, não existe trabalho 

vergonhoso, vergonha é não querer trabalhar. Deixar aqui um questionamento aí pro executivo pra ver 

como é que em que ponto que está a questão da festa do agricultor, várias pessoas tem me perguntado, 

nesse final de semana eu vi pelas redes sociais, até queria ter ido acompanhar, mas isso estava com um 
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problema com a questão de saúde na família, não pude ir conhecer a festa de Chuvisca que é Festa do 

Fumo e AgriFest. Eu acho muito interessante porque é mais uma festa voltada pra agricultura. Eu acho 

que nós temos que começar a trabalhar nisso aí. Se for fazer um evento, fazer um evento voltado pra 

agricultura lá, teve gincana, como aqui tem também. Mas teve uma infinidade de expositores, teve 

parceria com Afubra, com Emater, com várias coisas, com várias coisas voltadas para os agricultor. 

Claro que teve o seu apoio a questão de entretenimento, mas teve também toda a sua parte de apoio ao 

agricultor. Inclusive o fórum sobre a fumicultura. Quero aqui desejar êxito ao colega Fábio por estar 

assumindo o PMDB. Não somos aliados políticos, mas somos amigos Fábio. Te desejo que tu consiga 

alcançar teus objetivos. Quero aqui também reforçar o convite pra a janta da APAE nesse sábado aqui 

no paroquial com certeza será um grande evento e contamos aí com a participação da população. 

Quero aqui também fazer um comentário, um pedido pra que o executivo dê mais atenção nas questões 

das respostas, agora a pouco o colega aqui falou que tem um pedido ano passado que não foi 

respondido. Isso não tem como acontecer. E eu tenho vários pedidos que não estão respondidos, até 

semana que vem eu vou fazer uma relação aqui. Vou trazer pro executivo. Pra cobrar do executivo a 

resposta, essas respostas. E só pra encerrar, concordo com a colocação do vereador Marcírio, eu acho 

que infelizmente foi um fato que aconteceu na semana passada, mas se Deus quiser todo mundo se 

respeitando, todo mundo sabendo respeitar a individualidade de cada um e ou a sua coletividade acho 

que essa casa tem condições de fazer um bom trabalho representando bem a nossa população, 

representando os votos que a população nos deu pra estar aqui sendo vereador dessa cidade. Mas então 

no mais é isso boa noite a todos." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE ALVÍCIO saudou 

novamente quem não estava presente na primeira saudação. “Gostaria de agradecer as pessoa que estão 

aqui, o professor Rafael, sua esposa, o Fernandinho, os outros tão nos assistindo, os que tão em suas 

casas nos assistindo. E gostaria de também de dizer aos colegas vereador, podem contar comigo 

naquilo que é bom pro nosso município e vão ter um grande parceiro sempre junto com vocês e quero 

dizer pra população baronense que errei em mandar os colega calar a boca e não era a palavra certa 

mas no meu idioma, na minha grosseria é a palavra que eu soube falar no momento. Não é essa a 

palavra certa, o certo é cortar o microfone do colega quando ele sai fora da pauta, do assunto que tá 

sendo discutido, porque tem muitas pessoa que não sabe nem o que que significa uma Câmara de 

Vereador, não conhece os estatutos e aí ele pega aquela palavra pra usar contra o vereador tal, fulano 

de tal, mas nós aqui temos vereador de dois mandatos, três mandatos que tem muito mais experiência 

que eu nessa casa e sabe muito bem que quando está se discutindo o assunto aqui é aquele assunto, não 

pode misturar outro assunto no meio e fazer uma linguiceira, uma tripa. Tem que tratar daquele assunto 

que está sendo tratado e pronto. Ponto final. Saiu dali eu como presidente da Casa, não é me aparecer. 

Não é querer ser mais que ninguém, a minha obrigação é de cortar o assunto no momento que é 

desviada a conversa eu tenho que tomar providência se não vira a casa da mãe Joana todo mundo vai 

falar no mesmo tempo, vai virar baderna, infelizmente na hora me alterei que é o meu jeito de ser assim 

eu sou meio estressadinho mesmo, todo mundo que votou em mim sabe por que que votou em mim? 

Sabe das minhas capacidades, sabe nos meus ponto negativo também, tenho pontos negativos que nem 

diz a vereadora Laureni, tem pessoa que se apega numa palavra pra poder machucar os outros, eu não 

tenho esse costume comigo, eu não machuco ninguém com palavra, eu sou uma pessoa que não tem 

estudo mas eu respeito seja um negrinho, seja uma negrinha, seja um velhinho, seja uma velhinha, tenho 

o meu respeito qualquer pessoa que precisa de mim sabe do meu respeito que eu tenho por toda 

população baronense, tenho respeito pelos colega vereador. Infelizmente aconteceu isso aí, espero que 

não aconteça mais. Da minha parte, pode ter certeza que vou trabalhar usando o regime da câmara, se 

não obedecer as regras vou usar o regime. Que nem eu falei no começo, vou mandar cortar o som no 

microfone do tal vereador, seja do partido que for não vai adiantar ninguém achar ruim. Porque pra 
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mim não importa se acharam ruim ou se gostaram, estou aqui para mostrar o meu trabalho para o povo 

baronense. E essas pessoas que ficam criticando sem saber o que estão falando, pensem bem na hora 

de ofender. Porque na hora que precisam da gente aí vem dando tapinha nas costas e pedindo o apoio 

em tales coisa que tem pessoa ali que me criticou muito eu ajudei quando eu fui secretário de obra, aí 

até botei numa postagem respondendo essa pessoa, posso ser mal educado mas mal agradecido não. 

Muito obrigado a todos." Nada mais havendo a tratar determinou encerrada a presente Sessão, 

convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia nove de maio de 2022. 

 

 

Sala de Sessões, 02 de maio de 2022. 
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