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Aos nove 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 quarta 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 013/22, 

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

leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. nº 106/2022 encaminhando 

respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. nº 107/2022 encaminhando 

respostas às proposições apresentadas por esta Casa Legislativa. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não 

houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. N° 021/22 encaminhando proposições aprovadas em 02 

de maio de 2022. EXPEDIDAS A TERCEIROS: Não houve. A seguir passou-se à leitura do resumo 

das proposições e projetos encaminhados à Mesa. No período do GRANDE EXPEDIENTE, os 

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

VEREADOR LAURENI, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Primeiramente não deixaria de falar no domingo que passou ontem né? Precioso dia das 

mães. Espero que todas as mães tivessem um dia feliz, não digo dia de presentes e mais presentes mas 

sim com os filhos na volta. Parabenizo todas as mães do nosso município que protegem né? Em todos 

os dias filho né? Se preocupa se o filho comeu ou não, se o filho está doente ela também adoece. Esse 

é o verdadeiro nome de mãe e o que é, o que é uma mãe. Ser mãe é carregar no corpo o dom da criação. 

E no coração um amor que não conhece limites por toda a vida. Isso é a grande verdade de uma mãe. 

É pegar o filho no colo e acalmar com o sorriso. E poder o confortá-lo. né? Espero que todas as mães 

tivessem o dia né? Que desse, que fosse feliz pelo simples visita de um filho que as vezes está longe, mas 

que chega e vem acalentar e cobrir aquele espaço que estava faltando. Gostaria de dizer aqui nesta 

casa que terça passada dia três fomos eu e o vereador Fábio e mais duas pessoas, duas artesãs ao 

município vizinho Dom Feliciano. A gente tinha pensado já porque lá tem a Casa do Artesão, lá tem 

Casa de Cultura, lá tem coisas que a gente precisa criar no nosso município. Né? Buscar ideias, vamos 

dizer assim. Pra começarmos os nossos projetos porque as realidades dos municípios muitas vezes são 

parecidas, não são iguais, iguais, onde a gente pode, né? Fazer um começo. A gente levamos a Solange, 

levamos e a menina Júlia. Duas artesãs que já fazem parte, pois já temos um grupo de artesãs, né? No 

nosso município, artesãs mulheres e artesãos homens. Né? Com trabalhos lindíssimos. Temos em média 

de mais de quarenta pessoas artesãs do nosso município. E a importância da gente visitar esses lugares 

é ver o que nós temos confeccionado pelas nossas mulheres e homens aqui da cidade né? De valorizá-

los e ver de outros municípios. Não é por só por nós termos ido lá, mas nós temos trabalhos mais 

diversificados. A gente acha sempre mais bonito o nosso, com certeza. Mas a gente buscou, buscou 

muita informação. Buscamos uma cópia do estatuto, uma cópia do regimento interno e como funciona 

a associação deles, né? Acho muito importante isso porque temos um trabalho pra desenvolver 

grandioso até a gente hoje né? Está colocando aqui um pedido, eu e o vereador Fábio, conforme a 

gente viu lá nessa cidade né? É um prédio cedido pela prefeitura, é prédio cedido e funcionário que já 

está se aposentando, que está terminando o tempo, também cedido pelo prefeito. Depende o que nós 
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teríamos aqui, né? Ou talvez nós mesmos fazer um trabalho voluntário cada dia ou cada manhã, vamos 

ver a ideia da nossas artesãs, nós temos que reuni-las né? E dar um incentivo pra que isso recomece, 

até fica um pouco desmotivado porque a gente não tem lugar pra colocar, a gente não tem uma mesa, 

a gente não tem uma cadeira pra sentar. A gente tem que, né? Se providenciando algo diferente. Então 

hoje a gente colocou um pedido, eu e o vereador Fábio, para que nesta casa o senhor presidente vai 

estudar a possibilidade de nos ceder, quem sabe a sala lá embaixo, a sala Rosa Liana Vieira que por 

enquanto ela não está tendo movimentos mas a gente até que for criada a Casa do Artesão quem sabe, 

né presidente? Você vai estudar, vai ver o que é legal ou não e nós vamos passar pra nossas artesãs 

porque é um ensejo muito grande, é valores confeccionados com muito amor pelas mãos dessas pessoas. 

Então acho assim, é divino o que nós temos dentro do nosso município. Então vamos em busca, vamos 

em busca, as gurias podem esperar algo diferente da gente, vamos se mobilizar, todos nós nessa casa, 

não só eu e o vereador Fábio, tivemos um dia de chuva e fomos, porque se a gente não fizer isso, a 

gente não vê a realidade e vamos formular nosso estatuto conforme a nossa realidade. Isso claro, em 

assembleia com todos que puderem participar. Também visitamos a prefeitura, visitamos uma casa de 

cultura lindíssima. Vou deixar um pouco pro vereador Fábio falar. Também hoje a gente teve na escola 

JJ onde fomos recebido pela vice-diretora Márcia, pra ver como é que estava o andamento da obra, e 

como sempre foi dito por ela, né? Que estão à espera, receberam a visita do engenheiro do CROS e 

dois responsáveis pela empresa. Onde ficaram de vir logo em seguida. Mas até hoje ainda não 

apareceram. Nem material e nem eles. Então ela está na expectativa, tanto as vice-diretoras como o 

diretor Rafael e a gente também né gente? E está pra vim a coordenadora do estado fazer uma visita. 

E aonde a vice-diretora disse que gostaria que alguém desta casa representasse a câmara. Então ela 

vai ligar pra gente e eu me responsabilizo de colocar no grupo dos vereadores esse convite dela, se ela 

vier, quem pudesse fazer presente, eu acho que é uma força, eles tão pedindo ajuda, porque eles querem 

realmente tá necessitado por causa da chuva. Então, acho que nada mais justo que essa casa estar 

presente né? E fazer a nossa parte. Vamos pressionar também. Já estamos junto e não deixaremos né? 

De participar também." Usou a tribuna o VEREADOR MARCIRIO, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também quero parabenizar o Gordo ali pelo 

torneio que ele fez final de semana. Estive ali. Estava muito bom. Tive um pouco ali, depois tinha outros 

compromissos, mas estava muito lindo o torneio dele ali. Quero parabenizar ele que agora está voltando 

esses evento coisa muito boa que a gente se reúne com os amigos pra prosear e dialogar. Também 

quero parabenizar todas as mães pela passagem do seu dia que foi no último domingo que mãe como a 

gente sabe é a palavra sagrada, a pessoa que criou a gente, dá a vida pelo um filho, faz de tudo pra 

defender o filho, então merece todo o nosso respeito, então deixo os meus parabéns pra todas as mães 

do Brasil inteiro. Também quero convidar o pessoal aí para o almoço dia vinte e dois, beneficente ali 

que o meu amigo Rodrigo veio convidar, em benefício pra saúde da Daiane, né? Então, pessoal que 

puder se fazer presente ali pra ajudar porque a gente não passa, não está passando por isso mas a gente 

sabe o que é passar por problema de saúde, uma pessoa na família com problema de saúde é uma 

preocupação e aí a situação financeira também começa a apertar, então todos que puderem se fazer 

presente ali no almoço já agradeço a presença de todos e já ajudei eles e me disponibilizo. O que 

precisar mais da minha ajuda pode contar comigo que eu estou pronto pra ajudar. Também eu tenho 

nessa casa um pedido hoje de providência sobre aquela situação que se acontece ali na Varginha, perto 

do Bar do Gordo. Cada vez que chove, vem se arrastando de anos e anos aquela situação ali até o ano 

passado a colega Laureni colocou um pedido nessa casa, mas não foi atendido. Até ia assinar junto 

com ela, mas não conseguiu o contato dela pra assinar junto. Mas hoje eu repeti, reforcei o pedido pra 

que seja colocado as galeria ali. Porque cada vez que chove, na primeira chuva que deu agora que nem 

está inverno já deu a primeira chuva já atacou. E vocês imaginam se tem uma pessoa do outro lado lá 
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que vem com paciente doente pra trazer pro posto e chega ali e se depara com aquela água ali. O que 

que vão falar da administração e dos vereadores? De nós também, porque nós também somos 

responsáveis. Não adianta botar o nome lá, concorrer e depois na hora que aperta a coisa, ele não, é o 

prefeito, é o secretário que tem que fazer. Claro que é o prefeito e o secretário que tem que executar. 

Mas nós temos que cobrar e eu estou aqui pra cobrar. Enquanto não resolver aquela situação ali, eu 

não vou desistir. Porque não falando agora sobre financeiro. Quantos carros bate motor ali? Quebra 

o motor de passar naquela água ali. Cada chuva. Três, quatro carros. Quanto custa o motor de um 

veículo? tudo economia, os agricultor que trabalham lá tem que tirar da sua economia lá pra arrumar 

o seu carro porquê? Quantos anos vão poder resolver aquilo ali, coisa mais simples do mundo. Teve 

um morador do município que até fez um vídeo ali, postou no Facebook perguntando se não tinha 

prefeito, não tinha secretário, não tinha vereador aqui em Barão do Triunfo. Eu até conversei com ele, 

eu aceito a crítica. Eu estou aqui pra ser cobrado. Tem, só falta nós apertar o prefeito pra ele faça isso 

aí. Convido os colegas vereadores pra nós marcar um dia dessa semana que vem e ir nós os nove lá. 

Falar com o prefeito. Pra resolver aquela situação. Aquilo ali é muito complicado. Tem que ser 

resolvido o quanto antes. Agora chega o inverno e vai atacar, toda chuva que der vai atacar o pessoal 

que vem pro centro. Então tem esse pedido aí. Também tem um pedido de uma ponte ali na Varzinha 

também. Fica perto do Cotia. O cara tem uma plantação de batata do outro lado e a ponte está 

quebrada, está intransitável e não tem como passar e ele me pediu uma ajuda pra mim colocar um 

pedido aqui, então ter esse pedido também na casa. Também tem outra situação lá na Invernada dos 

Abreus, lá no Adair Corrêa, Rodrigo Corrêa, Leandro Correia, que eles moram lá, a estrada deles 

também não está dando mais pra passar, a estrada geral da Invernada já está ruim. Mas a entrada para 

as residência piorou. Que aí faz muitos anos que não passa uma patrola. A cada chuva que passa vai 

ficando pior e eles não têm trator. Senão eles podiam fazer com trator com a plaina né? Até uma vizinha 

minha lá me pediu ajuda essa semana passada aí como era na chegada da residência eu peguei o meu 

trator e a plaina e fui lá e arrumei a estrada pra ela mas eu não consigo fazer pra todos e na estrada 

geral que está muito ruim também eu não posso mexer na estrada, se é chegada de uma residência tudo 

bem. Ali é do dono. Ele pediu pra fazer eu posso ajudar. Mas na estrada geral não tem como eu fazer 

isso aí. Então eu tenho esses pedido aí. Espero que seja atendido e que seja feita a manutenção dessas 

estrada quanto mais rápido possível." Usou a tribuna o VEREADOR MARCOS, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero presidente de antemão externar 

meus pêsames à família da professora Clarice. Que teve a perda da sua mãe nessa semana. E dizer que 

essa câmara externa os pêsames de repente em meio de ofício como de costume. Sentimentos à família. 

Também não posso deixar de dizer, de parabenizar as mães pela passagem do dia de ontem que é uma 

data muito especial, bem falada pela vereadora Laureni. É uma data muito especial e não podemos 

esquecer e não é só o dia, temos que prestigiar cada vez mais as mães porque queira ou não queira 

sempre estão à frente, as que ainda aqui estão conosco, as que não estão mais estão sempre olhando 

pelos seus filhos e a mãe geralmente acolhe muito neto, então isso fica uma segunda mãe, isso é muito 

meigo da parte delas. Então um feliz dia das mães a todas mães do município, do estado, do mundo, em 

especial as nossas mães baronenses. Queria também presidente, estive em contato hoje, nem coloquei 

indicação porque é uma questão que a gente vai começar amadurecer um assunto que vinha sendo 

desdobrado há mais tempo por mim nessa casa quando estive aqui e por outros colegas que tiveram 

aqui também no momento que eu não estava vereador, que é alguma coisa relacionada a escola de 

futebol pra gurizada. Geralmente a gente vê muito nesses campeonatos que apitamos por aqui, o 

Giovani é testemunha disso. Todas regiões apoiam muito a base. Crianças de sete, nove, onze, dezesseis, 

quinze, vinte e um, crianças não, já adultos mas promovendo o esporte na base, começando de pequeno, 

ensinando a jogar e principalmente ensinando a ser educado no futebol e ser dedicado ao esporte, não 
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à violência. A gente vê muito nos estádios aí não a violência, mas a coisa tem que começar de pequeno, 

na base e hoje tive um contato com um amigo meu de Sertão Santana que está colocando, está 

instituindo, particular a princípio, no município uma escolinha de futebol de cinco a dezessete anos. De 

sete a dezessete, desculpa. E é embasado no time de futebol do Stuttgart da Alemanha, com base nesse 

time. Tem algum apoio, alguma coisa e a prefeitura está entrando com algum suporte no começo agora. 

Então eu estou entrando em contato com ele pra ver como que se pode de repente num primeiro 

momento trazer aqui pra Barão pra gente ver como que se pode iniciar porque já é uma... o vereador 

Diogo dois mil e dezenove ou vinte ou dezoito não sei, sempre batia muito nessa tecla, o Geovane 

quando secretário de desporto também tentaram trabalhar e naquela época lembro que entrou, entrou 

ali a carência de ano eleitoral e tudo foi por água abaixo. Isso agora a gente não tem essa desculpa da 

carência eleitoral. Então a gente pode voltar a trabalhar sobre isso. Vou levar pro prefeito essa ideia e 

vou ver direitinho como é que a gente pode começar a trabalhar nesse assunto. Na terça-feira passada 

presidente tive na Assembleia Legislativa do estado onde deixei aqui nessa tribuna o convite aos colegas 

alguns não puderam ir por algum outro motivo mas acabei indo sozinho porque tinha feito um 

compromisso com o deputado lá que eu ia comparecer e achei ruim não ir, um dia chuvoso também 

vereadora Laureni, muito chuvoso, mas fui e pude fazer parte do plenário lá da assembleia, consegui 

conversar com três, quatro deputados na cruzada lá na saída sobre esse projeto cinquenta e um que a 

gente tá batalhando, a gente tá trabalhando não contra, né? Mas a gente tá trabalhando mostrar que a 

gente tá vivo nessa história, que não estamos aqui escondido aqui no fundo da grota, como eles 

costumam achar, que a gente tá muito por dentro de tudo e inclusive esse projeto porque tinha um outro 

lá que era mais polêmico não foi votado na terça passada. Mas por bem fiquei lá até às sete horas, das 

duas e meia até às sete horas. Acabou não sendo votado. Mas sei que vai ser votado amanhã. Projeto 

cinquenta e um barra vinte e dois que é o projeto da doação de 500 milhões do Governo do Estado pro 

Governo Federal, né? Amanhã não vou fazer presente porque a gente tem outras coisas, não tem como, 

mas vamos torcer. Eu sei, eu acredito que vá ser... teve bancadas que disseram que vão votar contra. 

Por isso que esvaziaram o plenário e não deram o quórum pra tentar trabalhar mais. Vamos ver como 

é que vai ser amanhã. Mas vamos ficar atento pra gente estar por dentro do que está acontecendo. 

Recebi hoje presidente como sendo, eu sou o relator da comissão de orçamento da Câmara Municipal 

e recebemos hoje, na verdade semana passada, eu e os colegas Maninho e Marcírio fazemos parte dessa 

comissão, recebemos semana passada e estamos... hoje nós tivemos uma reunião pra abertura da 

instauração do processo que trata das contas do executivo de dois mil e dezoito. Recebemos do Tribunal 

de Contas aqui o parecer vinte e um zero vinte e quatro e pra nossa alegria e pra alegria do executivo 

e pra alegria do nosso município foi um parecer favorável do Tribunal de Contas. Tivemos o relatório 

todo tá à disposição da comunidade, vai ficar aqui nessa casa por um período X que é regrado pelo 

regimento interno da casa, né? E vamos ter outras reuniões também pra falar sobre isso, pra que 

tivemos, o Prefeito teve seis, não foi apontamento, foi indicar que melhorasse em seis situações, nós 

vamos analisar ali, mas tá aqui o parecer favorável das contas do prefeito Elomar e da, na época vice-

prefeita Laureni. Eu quero deixar aqui os parabéns pra eles, parabéns ao prefeito, parabéns à 

assessoria jurídica porque hoje em dia sabemos, o nosso assessor mesmo disse que hoje pra ser prefeito 

o cara tem que ser meio louco, porque o regramento é tanto que muitas vezes isso toma uma atitude e 

o ministério da justiça, seja do que for, muda semana que vem a maneira de se fazer e te pune por uma 

coisa que tu fez dois, três meses atrás. Então a gente fica feliz quando recebemos um parecer desses e 

vamos continuar o trâmite aí, mas com certeza deixar aqui meus parabéns ao executivo no exercício 

dois mil e dezoito e tomara que o dezenove, o vinte, o vinte e um, vinte e dois, todos venham favoráveis, 

que é o que acredito que o executivo trabalhe pra isso e nós vereadores, situação ou não, devemos 

trabalhar também para que as coisas aconteçam e ocorram da melhor forma possível, que só assim a 
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gente vai caminhar pra frente enquanto alguns puxam pra trás, outros pra frente a carroça não anda. 

Nós temos que caminhar pra frente com o apoio de todos." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores 

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

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

"Primeiramente também quero desejar aqui meus votos pesares à professora Clarice, ex-secretária 

também da educação que perdeu sua mãe aí né? Eu também já tive um parente que perdi com a mesma, 

vamos dizer assim, doença, sempre falei aqui já, falo. Acho que a gente tem que tentar o quanto antes 

cuidar melhor dessa situação porque é uma doença silenciosa, quando a gente menos espera tem um 

baque. Então quero deixar aqui meus pesares a Clarice. Da mesma forma também ao nosso amigo 

Gago ali. Perdeu uma irmã. Até nem sabia. Fiquei sabendo hoje. Morava em Cerro Grande parece, 

então eu também quero deixar os pesares aí ao nosso colega Gago ali que trabalha no posto de saúde 

ali grande amigo aí, deixar meus pesares também. Contraponto quero em homenagem ao dia das mães. 

Parabenizar minha mãe, minha esposa. Parabenizando elas, eu parabenizo todas as mães do mundo aí, 

especialmente essas baronense que é um dia muito importante acho que o dia da mãe é todo dia né? 

Mas é uma data especial, comemorativa aonde esse ano as mães que tem familiares de longe puderam 

novamente se sentar junto numa mesa aí pra fazer uma refeição e comemorar esse dia graças a Deus o 

corona parece que foi um episódio que já passou, está passando. Mas eu acho que nesse tempo aí da 

pandemia é o primeiro dia das mães aí depois de dois, três anos que podem todo mundo se sentar junto 

aí à mesa. Também pedir a todos que tem mãe que cuide. A gente sabe que tem às vezes ficam brabo 

por bem pouquinha coisa, que cuide suas mães. Só quem não tem uma mãe sabe a falta que faz. Eu 

graças a Deus tenho a minha. Então sempre quando posso estou lá vendo ela. Também vi aqui o colega 

Marcírio falar daquela situação ali, é uma situação muito caótica que é ali, até o vereador Ilo na época 

falava muito daquilo ali, de contraponto também a gente via a preocupação de daqui a pouco aumentar 

um aterro e chegar até a casa ali que tem morador ali porque enquanto é tudo aberto, a água passa 

longe e vem passando. E também alagar tudo as lavoura ali. Se tu botar só duas, três boca. Acho sim 

que tem que se ver alguma coisa pra dar uma melhorada. A gente sabe que não foi pouca chuva, foi 

bastante chuva, foi bastante chuva. Mas deixo aqui uma ajuda aos colegas que vamos, a maioria vão à 

Brasília, aquilo ali é uma BR, BR 470. Então como a gente tá aqui achando que não tá certo o 

Governador colocar dinheiro em BR? Daqui a pouco alguma melhoria até sou favorável, mas investir 

um grande dinheiro ali onde pode afetar daqui a pouco lavouras e casas e é uma obrigação do Governo 

Federal. Então já que vamos numa quantidade boa de vereadores a Brasília é uma boa situação pra 

gente ir lá daqui a pouco no ministério debater essa situação aí. Né? Mas também vejo problema grave 

ali que alguma melhoria tinha que ter. Também parabenizar a administração a Laureni que hoje está 

aqui com nós, parabenizando ela, levo o abraço ao prefeito pelas contas aprovadas de dois mil e 

dezoito. Isso é muito importante, com certeza todo gestor que está numa presidência da câmara ou na 

prefeitura quer que aconteça. E como isso aconteceu quero deixar os parabéns aí à administração." 

Usou a tribuna o VEREADOR FABIO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Também quero deixar aqui meus mais sincero sentimentos às famílias que 

tiveram seus entes queridos, a gente sabe que quão doloroso que é ter uma perda dentro da família, 

então quero deixar aqui meus mais sinceros sentimentos a eles. Quero desejar também as mães aí um 

parabéns pela passagem do seu dia. A gente sabe que dia das mães é todos os dias. Não era somente 

ontem. E como eu digo não existe nada maior que um amor de mãe. Então deixo meus parabéns a elas 

aqui. Como a vereadora Laureni falou ali, a gente foi visitar a nossa cidade vizinha aí, ver os 

empreendimentos que a cidade tem lá a qual fomos eu e ela, duas artesãs também que foram junto, a 

Solange, a Júlia e a minha esposa que também se fez presente que está sempre me acompanhando pelo 

meu trabalho por aí a fora. E como a vereadora falou ali também o município investe muito nesse setor 
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lá. Duas coisas ali que a vereadora até não colocou ali que a prefeitura ajuda muito e com carro, 

transportes para as pessoas que vão em eventos de cidades vizinhas. Aí eles levam as artesãs pra expor 

os seus produtos e a prefeitura arca com todos os custos e um funcionário também que a prefeitura 

disponibiliza pra trabalhar na casa. Então a prefeitura lá ajuda muito as artesãs lá nesse projeto. 

Visitamos também a Casa de Cultura onde se encontra a biblioteca, o museu cultural lá da cidade e a 

loja dentro também da Casa de Cultura, a fábrica de gaiteiros. Outro projeto muito interessante também 

que a gente achou lá a qual já colocamos indicação também pra semana que vem, já estava cheio e 

lotado nossas indicações, aí colocamos pra semana que vem que o município disponibilize esse projeto 

também na nossa cidade que é um projeto muito importante. Ali as fotos também da Casa Cultural que 

a gente foi visitar. Visitamos a prefeitura que nem a vereadora colocou. Dialogamos com o vice-prefeito 

lá que nos recebeu muito bem. E nos posicionou alguns projetos que o município tem lá. A qual 

colocamos hoje também nessa casa a indicação que o nosso município também coloque esse projeto 

pros nossos agricultores. Projeto muito interessante a qual depois nós vamos passar ali ele se chama 

Fundo Municipal de Diversificação de Culturas. Pra explicar um pouquinho do projeto que o município 

tem lá. A prefeitura tirou do bolso, do caixa da prefeitura e botou em caixa pra esse fundo trezentos mil 

reais pra diversificação de cultura só. As pessoas que querem investir em outras culturas. Lá eles 

trabalharam com a laranja daí. Eles financiam até vinte mil reais por produtores. Com juro de um por 

cento com seis anos pra pagar e com arrebatimento de trinta por cento desse valor. Trinta por cento 

desse valor que o produtor retira e não paga. E só começa a pagar com a própria cultura. Então é um 

projeto muito importante, eles começaram com trezentos mil e ele estava falando que agora acho que é 

esse próximo ano, né vereadora? Se eu não me engano, eles querem chegar na meta de um milhão. Eles 

estão investindo todo o serviço de hora máquinas que a prefeitura presta, todo esse valor vai pro fundo 

de investimentos. Então é um projeto muito importante que eu acho que a gente, peço ajuda até dos 

colegas vereadores depois passar o projeto aí, pra gente trazer pro nosso município pra dar mais uma 

força aí pros nossos agricultores. Quero também agradecer a nossa administração pelas respostas que 

veio a nós. Uma resposta muito... dum pedido que a gente tinha feito eu e o vereador Rodrigo. Que era 

que a prefeitura fizesse cedência de um ônibus para eventos culturais, religiosos e esportivos fora do 

município, pra levar as pessoas até esses eventos. Qual é a resposta que havendo um meio legal pra 

tais fatos poderá ser estudada a viabilidade. Então vamos em busca desses meios legais cada vez mais 

tá incentivando as pessoas a participarem desses eventos." O PRESIDENTE ALVICIO, usou a 

palavra. "Quero dar os meus parabéns a todas as mãe. Que dia das mãe tem esse dia que é ontem, que 

foi ontem, mas mãe o dia dela é todo dia onde quero dar os parabéns pra minha esposa pelo nossos três 

filhos que temos, a minha filha que me deu um neto maravilhoso e assim dando os parabéns pra todas 

mulheres baronense e de todo mundo. Porque ser mãe, eu acredito que ser mãe é uma benção de Deus. 

Não tem nenhuma, eu acredito que não tem nenhuma senhora, nenhuma mulher falando bem, que não 

queira ter um filho. Porque é a coisa mais linda que tem na vida de um casal é quando vem um filho. 

Eu sei porque pra mim foi e quando veio o meu neto é o meu orgulho, é o meu tesouro. Eu digo é o meu 

neto. Então todas as mãe estão de parabéns. Quero deixar o meu abraço aí todas as mãe de Barão do 

Triunfo." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas 

por unanimidade as seguintes proposições, emenda e Projetos de Lei: INDICAÇÃO N° 072/22 DO 

VEREADOR RODRIGO que seja estudada a possibilidade de ser remanejado o roteiro do ônibus da 

noite que faz a linha da Escola JJ para que na volta às 23:00 horas o ônibus volte pela Linha Dona 

Francisca e depois retorne pelo seu trajeto normal pela Linha Dona Amália, onde beneficiaria sete alunos 

que ficam sem transporte para retornarem para suas casas. INDICAÇÃO N° 073/22 DOS 

VEREADORES ALVICIO, RODRIGO, MARCOS E FABIO que seja colocado um trator para 

trabalhar na região da Zona dos Pachecos e Gramal. INDICAÇÃO N° 074/22 DOS VEREADORES 
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JAIRE E LEANDRO que seja disponibilizado no site do Município, via internet, ferramentas para que 

a população possa ter acesso direto à Certidões Negativas, ao cadastro de IPTU. JUSTIFICATIVA: Isso 

traria maior agilidade no atendimento da população e menos ônus. INDICAÇÃO N° 075/22 DOS 

VEREADORES FABIO E LAURENI que seja criado Fundo municipal destinado a diversificação de 

culturas com arrecadação de valores de horas máquinas para financiamento dos produtores. PEDIDO 

DE PROVIDÊNCIA N° 051/22 DO VEREADOR MARCIRIO que seja providenciado construção 

de galerias perto da ponte próxima ao bar do gordo na localidade da Varzinha, para escoação da água 

do arroio que interdita a estrada nos dias de chuvas fortes. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 052/21 

DO VEREADOR MARCIRIO que seja providenciado manutenção da ponte na localidade da 

Varzinha, perto da residência do Senhor Cutia. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 053/21 DO 

VEREADOR MARCIRIO que seja providenciado manutenção das estradas da Invernada dos Abreu, 

fazendo a entrada das residências de Adair Correa, Leandro Correa e Rodrigo Correa que estão em 

péssimas condições. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 054/21 DO VEREADOR ALVICIO que seja 

providenciado cascalhamento nas lombas da estrada perto da igreja Santa Rosa de Lima, pois o 

transporte escolar não consegue fazer a linha em dias de chuva por causo do barro nas lombas. PEDIDO 

DE PROVIDÊNCIA N° 055/21 DOS VEREADORES MATEUS E LEANDRO que seja 

providenciado os seguintes serviços nas ruas do Centro: Cascalhamento da Rua Prefeito Airton Prates 

Ramos; Alinhamento da rua Luiz Gonzaga Dalbem a partir da lateral da Paróquia e reparação nas 

entradas das residências; Aterro na Linha Francisca em frente a chácara do Senhor Paulo Krauspenhar 

com desentupimento dos bueiros. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 056/21 DO VEREADOR 

MATEUS que seja providenciado aterro e demais serviços necessários na Estrada da Produção em 

frente à residência do Senhor Solismar próximo ao Cléo. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 057/21 

DOS VEREADORES JAIRE E LEANDRO que seja providenciado patrolamento e cascalhamento 

da Estrada da Data (Linha Dona Amália até divisa com Cerro do Cupim). PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO N° 023/22 DA VEREADORA LAURENI que informe o percentual gasto do 

FUNDEB de janeiro até agora. REQUERIMENTO N° 001/22 DOS VEREADORES LAURENI E 

FABIO requer que seja estudada a possibilidade de cedência da sala Rosa Liana para a associação dos 

artesãos para início das atividades enquanto a associação não tenha cede própria.   EMENDA 

MODIFICATIVA N° 001/22 AO PROJETO DE LEI N° 026/22. PROJETO DE LEI N° 026/22 

Cria os cargos que menciona, fixa vencimentos, forma de provimento, carga horária, atribuições, altera 

o quadro de servidores efetivos do Poder Executivo de Barão do Triunfo e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI N° 031/22 Autoriza a doação de bens móveis de propriedades do município de 

Barão do Triunfo a Associação dos produtores do condomínio rural do Cerro dos Abreus e dá outras 

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

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

que se faziam presentes. "Quero aqui desejar um feliz e abençoado dia das mães a todas as mães. Foi 

bem falado aqui por todos meus colegas a importância da mãe na vida de cada um, graças a Deus tenho 

a minha ainda e que possa acompanhar... tê-la por muitos anos na minha vida. Também quero desejar 

aqui um feliz aniversário pro meu pai que dia onze agora vai fazer setenta e oito anos. E também a 

minha irmã Marisa que fez aniversário dia quatro e meu sobrinho Adriano que faz aniversário dia 

primeiro. Agradeço a Deus todos os dias pela família que tenho. Desejar também os pesares à família 

da professora Clarice como foi falado aqui. E a família da Adir a irmã do Geovane Gago que 

infelizmente faleceu no sábado. Também quero aqui fazer um comentário, recebi hoje à tarde o e-mail 

da Defensoria Pública da União e tiveram aqui no mês passado se não me falha a memória, atendendo 

gratuitamente, acho que foram em torno de trinta pessoas, e a princípio eles estão pra vim de novo dia 

trinta e um aqui no nosso município prestar atendimento gratuito jurídico a toda a população que assim 
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precisar. Ontem eu creio que o agendamento será novamente com o CRAS e se a casa ceder o espaço 

o atendimento será aqui nesse local. Sobre os defensores elogiaram muito a participação do pessoal do 

CRAS da reunião e também elogiaram muito aqui a nossa casa, nossas instalações aqui foram muito 

bem atendidos e muito bem organizado tudo. Quero também aqui agora a pouco tá conversando, 

encontrei a nossa ex-vereadora Luciane e ela deixou o convite, me vendeu uns convites, já deixou o 

convite pra repassar aos colegas, a toda a comunidade que nessa sexta-feira vai ter um jantar no Clube 

de Mães ali da Linha Nova, ingressos ela estava até vendendo e acho que é uma boa oportunidade pra 

confraternizarmos e incentivarmos esse grupo que acho que é o único grupo de mães existentes no 

município e tem se mantido sempre com muito trabalho." Usou a palavra o VEREADOR FABIO, 

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

"Quero deixar meus agradecimentos aqui ao colega vereador Marcos que me convidou pela ida lá na 

assembleia no dia da votação do projeto que eu não pude me fazer presente que estava já com agenda. 

Queria deixar aqui verbalmente uma nota de repúdio ao deputado Rodrigo Marrone do PSDB que 

protocolou um projeto de lei pelo fim dos rodeios. Eu não acredito que um deputado desse seja do nosso 

estado pra protocolar um projeto desses, não conhecer a cultura do nosso estado. Aqui a gente tem 

vários vereadores que conhecem a tradição, Marcírio é outro colega que conhece a tradição dos 

rodeios, a cultura, a cultura familiar que é e a geração de emprego que abrange os rodeios. Eu 

prontamente aqui cito cinco profissões aqui só que depende do rodeio, um ferrador, domador, 

agropecuária pra vender rações pros animais, veterinário, narrador. Então eu deixo aqui minha nota 

de repúdio a esse deputado. Eu acho incabível um projeto de lei desse, sem contar as profissões, o 

evento familiar que é um rodeio. A gente vai no rodeio pra ver os amigos, eu graças a Deus, boa parte 

da minha infância eu vivi nos rodeios com meu pai e tenho ótimas lembranças disso, os rodeios que eu 

vou hoje não é por disputar prêmio, acho que nem tenho mais condições pra isso, mas é pra rever os 

amigos, pra ter convivência com os colegas, com os amigos que fazem parte dessa linda tradição. Quero 

também aqui deixar um agradecimento ao Toninho, nosso secretário e o Marquinhos e todos outros 

operadores aí que se prontiveram nesses dias de chuva aí a socorrer o pessoal que estavam atolado, eu 

mesmo vi o Toninho ali chegando ali na casa do Marquinhos nove, dez hora da noite pra pegar ele pra 

poder pegar uma patrola pra puxar o pessoal. Então deixo aqui meus agradecimentos a eles, pessoal 

que trabalhou nesse setor e deixo novamente aqui o convite pro almoço na associação, né Rodrigo? 

Dia vinte e dois de maio agora na associação da Serrinha lá. Pessoal que puder colaborar aí é por uma 

causa nobre aí pra Daiane que precisa de medicamentos e os medicamentos são muito caro e o estado 

não está cedendo os medicamentos. Então deixo o convite a todos aí quem puder, quem não puder fazer 

presente pelo menos que possa comprar um bilhete da rifa que já ajuda muito." Usou a palavra o 

VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder do PDT, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes "Também eu quero dar os parabéns pela passagem ontem do Dia das 

Mães, eu não tenho mais a minha. Mas quem tem cuide da sua porque isso é muito importante. Vocês 

sabem, mãe é uma só. Então eu deixo os parabéns a todas as mães, principalmente aqui de Barão do 

Triunfo. Parabéns pra minha esposa, ela é mãe também, não é minha mãe, mas é mãe, então quero aqui 

deixar os parabéns a ela e a todas as mulheres aqui de Barão e do estado todo aí. Enfim, mãe é mãe. 

Isso aí é um, todos vocês sabem disso aí, acho que os colegas todos tem as deles aqui, eu não tenho 

mais a minha, mas... Também quero deixar um pedido aqui verbal do secretário Toninho. Hoje o rapaz 

me fez esse pedido, nem botei na câmara aqui. Ali na frente da casa do ex-vice-prefeito Gilmar. Foram 

pra tomar todas as ruas ali e deixaram aquela travessa sem patrolar. E pode sair daqui e ir lá olhar 

agora. Está horrível aquilo ali. O vala mais pequeno que tem é de palmo. O mais pequeno que tem. Não 

patrolaram, patrolaram as outras rua toda ali e aquela travessa deixaram. Não sei se é porque ele foi 

vice-prefeito ou o que que foi? Está lá não sei porque que fizeram isso pra mim aqui oh. Então eu deixo 
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esse pedido aqui pro secretário Toninho. Não sei quem foi o patroleiro que fez ali. Pra começar na 

esquina do Mala tem que botar uma primeira e cruzar com carro de arrasto no chão. E aí eu deixo esse 

pedido por aqui Toninho. Vê isso ali pode ali olhar. Eu não estou mentindo isso aí. Pode olhar pros 

teus olhos pra ti ver ali. É isso aí pessoal. Deixa esse pedido aí. Boa noite a todos." Usou a palavra a 

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

pessoas que se faziam presentes. "Gostaria de deixar os pesares, a família da minha grande secretária 

de educação a Clarice. Quem foi secretário, sempre secretário, aqui está o vereador Marcos, foi 

também, secretário Sérgio, secretário Garigan, secretário Flávio saiu daqui, sempre fizeram um bom 

trabalho pelo município, mas tenho admiração pelo trabalho que a Clarice deixou aqui né? Que ela fez 

um concurso, uma verba do projeto Lei Kandir onde ela construiu, fez o concurso pra fazer a letra do 

hino do nosso município e depois a música. A música não aconteceu ainda. Mas a letra foi muito bem 

feita. E eu digo assim que coisas que a humanidade nunca vai entender é a tal dessa doença. Essa 

doença ela foge do controle da família. Professora Clarice trouxe a mãe pra cuidar, pra estar mais bem 

cuidadinha em casa. Por mais que cuidou né? É triste mais que Deus conforte eles e dê um bom lugar 

pra essa pessoa tristemente estaria sofrendo sem as pessoas as vezes do lado perceber o que ela tinha 

de intenção de fazer, mas são coisas da vida e deixo aqui meu grande sentimento a essa família. Também 

quero deixar aqui um obrigado ao Toninho, secretário de obras. Dizer que sábado ele dedicou meio-

dia todo trabalhando lá na rua Coronel Juca Tavares. Só com um funcionário, né? E não é qualquer 

um que as vezes deixa sua comodidade em casa. Parabéns Toninho sei que tu tá em grande trabalho, 

nunca vai alcançar o trabalho, o município é muito grande. Mas deixo aqui meu agradecimento a você. 

Também deixaria aqui um convite pro baile da terceira idade na pessoa do seu Henrique. Hoje ainda 

falando com ele disse que deixaria aqui o convite, será domingo às quatorze horas na sede da melhor 

idade. Vamos lá pessoal quem puder comparecer dá um apoio pra essas crianças que o velho depois de 

idoso ele se torna mais criança, mais com muita vontade de estar se divertindo e aproveitar a vida que 

ainda resta, né? Pra essa turma de pessoas. Então seria isso Presidente, muito obrigado, bom retorno 

às suas casas." Usou a palavra o VEREADOR LEANDRO, Líder do PSB, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também queria deixar aqui um feliz 

dia das mães pra todas as mães, especialmente a minha que é que nem os colegas falaram aqui, a gente 

tem que cuidar das nossas mães, que elas cuidaram da gente. Então isso é muito importante nós 

valorizar nossa mãe cada dia mais. Também queria deixar aqui o convite pra quarenta e oito da bocha 

do Bar do Gordo. E também domingo torneio no Bar do Alemão. Paulinho lá está fazendo um evento, 

masculino e feminino, futebol, que nem a colega Laureni falou, baile da terceira idade, domingo agora. 

E o colega aqui, o amigo nosso que é almoço, dia vinte e dois, Costa da Serrinha, beneficente. Todos 

os colegas nós aqui junto ajudemos com alguma coisa, vamos ajudar comprando ingresso também pra 

lá almoçar e fazer presente. Sexta-feira também no Clube de Mães da Certaja tenho agora uma janta 

também. Queria também comentar sobre o lixo aqui novamente, a importância que agora o Marcelinho 

tá trabalhando uns dia e não sei se vai ser permanente ou não. A importância desse rapaz na nossa 

cidade. Ele foi juntar o lixo, conversei um pouquinho com ele, correndo, ele fala, bah, Leandro, fica 

tranquilo aí que a gente tá na luta, temos quase organizando já o lixo. Não sei se a gente vai ficar ou 

não. Então ele já trabalhou nessa empresa que ela saiu por falta de prestar um bom serviço e agora 

não sei se novamente voltou ou não. Mas vai ter licitação e a gente, todos os colegas aqui junto a gente 

quer o melhor pra não deixar esse lixo na nossa cidade e dar valor pro nosso povo aí também. Queria 

também fazer um pedido verbalmente aqui a Festa do Fumo, os colega também andaram perguntando, 

não sei se vai sair ou não, porque era bom já, se vai sair a festa, fazer os cartazes, o convite porque a 

gente vê que todas as cidades vizinhas aí estão fazendo, então é muito importante fazer pra nós, nosso 

município aí também. E também queria falar sobre as fralda geriátricas que eu fiz o pedido aqui na 



 

 ATA 014/22  10 
 

 

casa, cobrei o prefeito e agora graças a Deus já tá tendo ali na farmácia. Então é que nem eu sempre 

comento, a importância de cobrar e o vereador tem que fiscalizar, é a mesma pessoa que pediu pra mim 

ela ligou e mandou mensagem depois também agradecendo a mim e eu falei não, tem que agradecer a 

prefeitura porque é eles que fazem o trabalho deles, o meu como vereador é só fiscalizar, então tem que 

agradecer o prefeito, todo mundo aí que botaram também essas fraldas aí porque ela que nem ela falou. 

Muita gente ainda dá bola mas pra gente que ganha um salário mínimo e está com essa situação é muito 

complicado." Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também quero deixar aqui a minha agenda 

que eu fiz hoje. De tarde eu estive na Câmara de Vereadores de Cerro Grande do Sul, tinha uma reunião 

lá com a CEEE Equatorial, tive lá participando em busca de melhoria na energia pro nosso município 

porque é muito complicada a situação da nossa rede de luz aí do nosso município, todos sabe que a 

gente passa às vezes cinco, seis dias, oito dias, dez dias sem luz e a gente está sempre correndo atrás 

de melhorias. Já fomos em várias reunião defendendo a nossa comunidade, o nosso município e hoje 

novamente me fiz presente lá. Não pude ficar bem até o final porque eu tinha outro compromisso aqui 

também no município, então eu tive que me deslocar pra cá, mas tive lá um bom tempo lá na reunião. 

A donde que eu vi que eles tem propostas boas de melhoria pra rede do nosso município. Vim pra casa 

feliz, contente. Também quero reforçar o convite de novo ali para o almoço beneficente da Costa da 

Serrinha ali que é em benefício a Daiane. Que o pessoal façam um esforço pra ir lá colaborar, ajudar 

porque as pessoas que estão doente, estão precisando, a gente tem que fazer de tudo pra ajudar. Porque 

a gente sabe o que que é isso aí. A pessoa doente é complicado. A gente tendo saúde não importa, o 

resto a gente conquista. Mas primeiro lugar é a saúde e essa menina está com problema grande de 

saúde ali. E a gente tem que colaborar com eles." Nada mais havendo a tratar o presidente determinou 

encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia dezesseis de maio 

de 2022. 

 

 

Sala de Sessões, 09 de maio de 2022. 
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