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Aos dezesseis 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 quinta 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 014/22, 

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

leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. GP nº 110/2022 encaminhando 

pedido de retirada de pauta do Projeto de Lei nº 30/2022; Of. nº 110/2022 encaminhando respostas às 

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

EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. N° 022/22 encaminhando proposições aprovadas em 09 de maio 

de 2022; Of. LEG. N° 028/22 informando aprovação do Projeto de Lei n° 026/22 com emenda 

modificativa; Of. LEG. N° 029/22 informando aprovação do Projeto de Lei n° 031/22. 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 MATEUS, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero começar minha 

fala parabenizando o grupo de mães ali da Linha Nova pelo belo evento que fez na semana passada, na 

sexta. Também parabenizo aqui muito especialmente o grupo da terceira idade que ontem fez um evento 

aqui na sua sede e ontem enquanto estava no evento estava ali olhando e pensando como a gente tem 

que se orgulhar do nosso grupo da terceira idade ter uma sede tão bonita, né Laureni? Quantos 

municípios não tem uma sede dessas aí? Também deixo aqui, parabenizo o grupo e deixo até o relato, 

meu pai é um que participa desse grupo e vejo ele, como ele gosta e estava envolvido assim como todos 

o pessoal ontem e deixo aqui um convite a todo mundo, a todo o pessoal que já é idoso ou então alguém 

que tem um familiar idoso, muitas vezes o pessoal fica só em casa, não sai, ainda mais em tempos de 

pandemia, que vai num evento desses aí, que participe desse grupo. Não é, talvez a pessoa, ah, não 

danço, mas lá tem bastante estrutura pra pessoa ficar sentada, ficar conversando, conversar com outras 

pessoas, conviver com outras pessoas nessa idade. É uma grande oportunidade de trazer qualidade de 

vida pro pessoal que tá nessa idade. Como falei na semana passada hoje o secretário me confirmou a 

questão da Defensoria Pública da União que vai estar vindo dia trinta e um, eu fiz um pedido ano 

passado que o executivo encaminhasse no fim encaminhei eu diretamente como vereador pra 

defensoria, já vieram uns meses atrás e agora estou vindo de novo prestar atendimento em questão de 

aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio doença, inúmeras atividades. Então fica aí a oportunidade 

pro pessoal que quiser, procure o CRAS que será agendada o seu atendimento com defensor público 

extremamente bem capacitado, o CRAS fez um ótimo trabalho, organizando e agendando na última 

edição que estiveram no nosso município e é uma oportunidade do pessoal aproveitar. Normalmente 

quem tem essas dificuldades, algum problema, acaba procurando um advogado que algumas vezes, 

infelizmente, existem péssimos profissionais, existem excelentes, mas existem péssimos também que 

ficam enrolando a população e assim pra tentar ganhar um dinheiro e esse atendimento é gratuito e 

com ótimos profissionais. Na semana, alguns dias atrás fiz um pedido de informação a respeito do piso 

do magistério e do piso dos agentes comunitários de saúde. E recentemente foi aprovado o piso dos 
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agentes comunitários de saúde onde cada agente comunitário de saúde vai receber dois salários 

mínimos como piso salarial mais insalubridade. Hoje eles ganham menos da metade que isso eu creio. 

E sou testemunha do excelente trabalho e do que essas profissionais fazem, não por estarem aqui mas 

já defendi várias vezes em tribuna, usando do seu carro, da sua moto, da sua gasolina pra se deslocar. 

Não tem como fazer um atendimento se não for como é que vai fazer de a pé lá na serra, de uma casa 

a outra, às vezes fica um quilômetro de distância. Então acho que a gente tem que valorizar esses 

profissionais e na minha opinião a gente tem que ampliar esse serviço no município. O meu sonho como 

um dia fui gestor da saúde seria que tivesse cem por cento do atendimento dos agentes comunitários de 

saúde do nosso município. Porque elas estão na casa das pessoas e estão sabendo o que é o problema 

que tá acontecendo ali, às vezes, tem uma mãe que não fez o pré-natal, tem uma pessoa que não tá 

fazendo acompanhamento e eles são a frente da saúde. Também nesse pedido de informação que fiz foi 

me falado que foi feito um parecer, recebi a pouco não pude ler ainda mas vou ler durante a sessão, 

sobre o piso dos professores que não será pago, pelo que eu entendi, não será pago nesse momento. Me 

traz muita preocupação porque a gente tem o piso dos professores, tem agora o piso agente comunitário 

de saúde, tem o piso da enfermagem, a gente sabe que no futuro bem próximo se não imediato a gente 

vai ter que tá pagando esses pisos pra esses profissionais. Num planejamento quando tu faz qualquer 

compra, quando tu faz na tua vida pessoal, tu se planeja. Olha, eu a partir do dia tal eu vou começar a 

gastar tanto, eu vou assumir uma prestação vou fazer tal coisa, meu ganho vai ser tal e a gente tá de 

frente a essa situação, essas três situações. Eu acho que seria uma irresponsabilidade nossa parte, nós 

não atuarmos diretamente nessa situação cobrando direto e até me preocupa porque tenho aqui pedido, 

tinha um projeto pra criação de um cargo de um fiscal tributário, nada contra ninguém mas é um cargo 

que seria pago com recurso próprio do município diferente dos agentes, por exemplo, que vem o recurso 

do município. Eu acho que seria uma irresponsabilidade nossa criar cargos que não tenham pelo menos 

uma contrapartida certa e também criar cargos antes de resolver essas três situações que seria o piso 

do agentes, o piso da enfermagem e o piso do magistério. Então deixo aqui meu posicionamento quanto 

a essas três situações que são bem importantes e bem preocupantes porque a gente sabe que a folha já 

tá bem elevada e temos que resolver essa situação, antes de estar criando novos gastos pra nossa folha 

de pagamento. E assim também claro reconhecer essas três funções tão importantes do nosso município. 

Na semana passada também a gente teve aqui noticiado que teve o início da obra da Escola JJ. Estive 

ali a semana passada, dei uma passadinha hoje de novo. Fico entusiasmado porque a empresa tá 

trabalhando firme, tão em poucos funcionários, mas tão trabalhando firme, já tiraram todo o forro da 

parte de cima, já tiraram o piso do banheiro masculino que eu vi, o piso do corredor principal ali foi 

tirado também. Essa é uma luta muito antiga, uma luta de todos. Eu desde que estou vereador desde o 

meu início, primeira reunião que fui fora do município foi pra tentar tratar dessa escola. E sei de várias 

e várias pessoas que trabalharam pra essa, pra que isso iniciasse. Quero aqui também aproveitar e 

deixar um agradecimento especial a um cara que trabalhou muito por essa obra, o Marcos Vinicius 

teve deputado até poucos dias atrás, enquanto esteve deputado a primeira visita que ele fez a um lugar, 

a um local público foi aqui quando assumiu, hoje esteve aqui dando mais uma passada, se informando 

como é que está essa situação. Deixo o meu reconhecimento porque a minha educação me fez entender 

que a gente tem que ser grato a quem nos ajuda e tem que reconhecer quem corre pela gente. Várias 

pessoas correram, agradeço a todos esses ex-vereadores que passaram aqui, o Prefeito, eu sei que 

várias vezes teve várias reuniões tratando desse assunto, mas como sei de todo empenho que o Marcos 

teve toda semana eu tenho mensagens aí, toda semana eu cobrando ele, cobrando o Beto, ele cobrando 

direto a secretária, cobrando o pessoal lá dentro e a gente sabe como é que funciona a obra pública, 

tem que ser cobrando, tem que ser com pressão. E como ele falou hoje, obra iniciada não é obra 

concluída. A gente vai ter que estar em cima, vai ter que estar cobrando. Depende do estado, depende 
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dos pagamentos, depende se o projeto está tudo certo. Quando vê vai que o projeto esteja errado. E 

uma questão que depende de qualquer um de nós, pode ser um falha que ocorreu lá atrás que até então 

passou despercebida. Mas pra isso nós representantes da comunidade temos que estar em cima 

acompanhando, indo ali conversando com a empreiteira, conversando com os nossos representantes 

pra que essa obra saia do papel, acho que tem tudo pra dar certo. Hoje me chamou atenção que o valor 

da obra lá de dois mil e dezessete era, não chegava a trezentos mil reais, hoje é seiscentos e oitenta e 

um mil reais, mais que dobrou o valor que vai ser investido nessa obra, tomara Deus que ela termine; 

também fiquei feliz que está saindo mais uma obra lá atrás com recurso próprio do estado, que o estado 

alocou no nosso município ali na escola reformando a quadra, vai ser refeita a quadra, vai ser 

posteriormente cercada. Deixo os parabéns pra diretoria da escola, pra direção, também se 

modernizaram, compraram o projetor, enfim, fiquei muito feliz porque eu vi que a nossa escola tá indo 

pra frente. Deixo aqui meu reconhecimento a todos e me coloco sempre à disposição pra ajudar no que 

for possível que tiver ao nosso alcance." Usou a tribuna o VEREADOR RODRIGO, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente quero 

deixar meus parabéns aí pro Dia Internacional da Enfermagem que foi dia doze de maio. Falando em 

enfermagem eu falo em todo o pessoal da saúde, inclusive nos agentes comunitários, todos que tivemos 

dois ano aí todo mundo preocupado e é a área que não podia parar. Então quero deixar aqui meus 

parabéns a todos que de uma forma ou de outra trabalharam e ajudaram na saúde por um dia 

internacional da enfermagem aí dia doze de maio. Também quero deixar os parabéns pro prefeito 

Elomar, foram votadas a favor as contas dele dois mil e vinte já. Já saiu a votação das contas do 

Tribunal de Contas, então deixar os parabéns aí que é para um administrador ou para um presidente 

da casa legislativa, é muito importante a aprovação, significa que ocorreu tudo dentro da regularidade. 

Também quero deixar aqui os parabéns a nossa escola onde estudei, lecionei todos os dias que estive 

em escola foi aqui no Barão, foi na JJ, era uma preocupação muito grande. Agradecer a vários e vários 

deputados do meu partido, do outro partido que tiveram lá brigando em reuniões, brigando num bom 

sentido, cobrando que saísse a obra, saísse a obra. Inclusive um dia na segunda ali em Guaíba levei o 

vídeo que foi feito por alunos ou por funcionários, não sei, até eles mostrando o mundaréu de balde, 

cheio de água, o corredor, aonde ficaram apavorados, onde inclusive esse dia estava o Cristófoli lá 

comigo, assessor do deputado Geovane e a todos vereadores que aqui passaram, que sempre se 

empenharam por essa questão. Essa questão aí era muito preocupante e foi até interditado uma parte 

e assim mesmo era preocupante que podia cair qualquer momento algum pedaço do forro, do telhado 

então tomara que se conclua essa obra que a gente sabe que está num ano de eleição, as vezes é só 

mídia e não sai da mídia. Isso aí já aconteceu na outra eleição foi colocado uma placa e depois não 

aconteceu a obra. Então acho que é o sonho de todos que moram na nossa cidade é que se realize e que 

a nossa escola volte a funcionar totalmente que nem era no passado. E o mais seria isso por hoje. 

Desejar pra mim e a todos os colegas que tomara que teremos uma boa viagem à Brasília, os que vão 

em busca com certeza que é pro melhor do nosso município, tentando verbas, conversas em gabinetes, 

ministério, pra se tentar sempre a melhoria. Aqueles que pensam que não é por esse motivo que a gente 

tá indo, desculpe eu falar aqui, mas estão muito enganado e desejar a todos colega que lá tenham êxito 

em suas demandas que vamos levar juntos lá." Usou a tribuna o VEREADOR FABIO, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero parabenizar, como 

colega falou ali, o nosso prefeito tivemos a notícia que as contas dele de dois mil e vinte foram 

aprovadas no Tribunal de Contas. A gente sabe sempre a preocupação que ele teve em manter nosso 

município em dia. Então quero deixar meus parabéns a ele. Quero agradecer também ao Marcelinho, 

o rapaz que trabalha na empresa de coleta de lixo pelo comprometimento que ele tem com o nosso 

município. Há pouco tempo mesmo ele tinha mandado uma mensagem que conseguiu regularizar o lixo 
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no centro da cidade. De manhã bem cedo ele já tinha mandado mensagem dizendo que ele hoje eles 

iam recolher o lixo. Se tinha algum ponto crítico, alguma coisa que precisasse era só entrar em contato 

com ele. Deixo aqui meus agradecimentos, meus parabéns a ele. Como o colega Mateus falou ali da 

Defensoria Pública, eles vão estar atuando dia trinta e um agora, né, Mateus? E quem quiser agendar 

o serviço é pelo 3650 1083 aí tem serviço de WhatsApp também, pessoal quiser agendar o atendimento 

ali, pelo Whats consegue fazer. Semana passada a nossa transmissão via Facebook da câmara, tomei 

por surpresa também quando cheguei em casa e vi pessoas postando que tinha sido bloqueado os 

comentários durante a sessão eu também não sabia de nada e hoje fui me informar até acho que nenhum 

dos colegas também sabiam. Foi desativado temporariamente os comentários pra uma regulamentação 

na câmara em virtude da lei de proteção de dados. Acredito eu que seja isso aí por causa de comentários 

de ofensa que andou tendo na nossa página da câmara. E não é a gente que responde aquela página. É 

a nossa Câmara de Vereadores, então acredito eu que o jurídico que determinou isso aí. Então só pra 

deixar esclarecido o pessoal aí que por enquanto não vai ser possível fazer comentários. Sei que 

algumas pessoas vão achar injusto mas através de erros de alguns outras pessoas pagam também. 

Recebemos hoje algumas respostas do nosso executivo lá. Recebemos uma resposta aqui muito 

importante que eu estava até preocupado hoje me lembrando a entrada do inverno agora que eu e a 

vereadora Laureni fizemos uma visita na Dom Pedro ali né vereador? E cobramos da administração 

algumas providências ali. A mais importante acho que seria o fechamento ali da entrada e da saída da 

escola. Que são duas grades que entram vento, encana o vento em todo interior da escola. E minha 

preocupação bem grande ali com os alunos agora nessa época de frio, então recebemos a resposta aqui 

que será atendida na medida dos possíveis e ressaltar que algumas reformas nas calhas já foram feitas. 

Então agradeço a administração também por ter enviado esse pedido. Quero fazer um comentário aqui 

também depois na hora da discussão dos pedidos ali é pouco tempo e eu queria deixar bem explicado 

também aqui um pedido que colocamos nessa casa hoje até peço desculpa vereadora Laureni que era 

pra ser uma vereadora para estar assinado junto ali e através dum erro meu me esqueci de pedir pra 

Dalvana colocar o nome dela e acabou indo só o meu nome e do vereador Rodrigo. Um pedido que 

tiramos por base lá em Dom Feliciano que fomos visitar. O projeto do CAES que eles tem lá, é a 

Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária que promoveu esse projeto. O Caes é um 

Centro de Apoio a Economia Solidária. É as pessoas que produzem na cidade a prefeitura fez, na frente 

da prefeitura lá, fez três estandes, três peças falar bem a verdade, para as pessoas venderem seu 

produto. E eu peço apoio da administração aqui que bote esse projeto o mais breve possível em 

andamento no nosso município. Porque a gente tem aqui na praça aqui essas estandes aqui, esses 

prédios que a gente tem, essas salas prontas que daria pra acomodar muitos produtores ali. Esse projeto 

ele funciona através de um selo municipal através dessas secretarias de desenvolvimento, agricultura 

e pecuária que a prefeitura faz um acompanhamento com seus produtores e através desse selo eles 

podem vender seus produtos nessas estandes lá. Eu acho que teria que dar muita importância pra esse 

projeto no nosso município, trazer o mais breve possível porque como todos os colegas sabem aqui, 

vem toda semana está o seu Romeu ali vendendo produtos ali na sua caminhonete, na beira da estrada 

ali porque não tem um lugar pra se acomodar pra poder fazer melhor. Aqui a gente tem essas estandes 

com banheiro, com lavatórios, cozinhas tem também. Não sei nunca entrei ali dentro. Tenho certeza 

que eles seriam muito bem melhores acomodados aqui do que na beira da estrada aonde eles estão 

trabalhando hoje. E eles são, eles vendem muitos produtos. Eu sei porque a minha própria esposa sabe 

o dia que ele está ali pra vender. Que ela já me diz. Ah o Romeu está ali hoje. Eu tenho que ir lá comprar 

umas verduras. Então peço ao executivo que dê uma atenção muito importante nesse projeto aí que eu 

acho que beneficiaria muito, muito os nossos produtores aí." Usou a tribuna o VEREADOR 

LAURENI, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
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"Gostaria de dizer que os agentes de saúde pra mim são pessoas muito preciosas que a gente sabe, 

presidente, o carinho que as pessoas tem quando recebem elas nas suas casas, na pessoa da Renata que 

há mais anos trabalha, as outras gurias já são mais novas. A gente sabe o trabalho que vocês 

desenvolvem naquela localidade, né gente? Assim todo o nosso município já tivesse os agentes de saúde. 

Nós precisaríamos porque vocês sabem de casa em casa qual é a pessoa que está com problema de 

pressão alta ou aquele velhinho, aquele idoso, aquela pessoa que está pisada. Então parabéns pelo 

trabalho de vocês. O que depender desta casa eu estarei sempre pronta porque eu sei o quanto é 

importante e o que o nosso povo precisa do trabalho de vocês gurias. Acho que é um, é digno vocês 

estão tirando do bolso pra trabalhar às vezes. Eu sei disso. Mas o reconhecimento das pessoas na casa 

vale tudo. Vocês tem o dom, tem o amor pela profissão, mas contem comigo quando qualquer coisa que 

tiver de ajuda numa lei ou qualquer modificação eu estarei pronta pra fazê-la. Também estive na escola 

JJ essa semana agora onde estava o responsável pela obra sentado na rua e os meninos tirando acúmulo 

de resíduos de cimento. Estavam desmontando um banheiro. Também fiquei muito feliz. Eu hoje liguei 

pra vice-diretora Márcia vê se teriam vindo hoje porque eu não pude chegar até lá. Mas ela me disse 

que não estaria. Estaria fora, mas que acredita que estariam começando, mas como o Mateus já teve 

lá hoje né? Não tá, hoje não vieram. Mas vamos torcer que a nossa escola centro aqui né? Que é um 

prédio histórico tenha o direito também do Estado olhar com bons olhos pra nós. Não poderia deixar 

de dizer do nosso evento da terceira idade, nosso evento porque faço parte, sou da diretoria e já sou da 

terceira idade. Gostaria de agradecer a todas pessoas que se fizeram presente, a todas as pessoas que 

colaboraram dando seus prêmios pra rifa, a todas as pessoas que compraram a nossa rifa deu um valor 

de mil e seiscentos reais na nossa rifa, eu acho que foi de muito bom tamanho, as pessoas que lá 

participaram quero agradecer o prefeito Elomar que esteve conosco, o patrão Heleno esteve com a 

família lá, os grupos que vieram de fora também, as pessoas que trabalharam, o nosso grupo que é 

sempre muito unido aonde colaborou com os doces, com donativos, acho que fomos, nós somos muito 

felizes na nossa terceira idade como foi bem dito aqui pelo vereador nesta casa, nós temos um prédio 

que até hoje eu me surpreendo como é que as pessoas com a nossa idade conseguiram buscar verbas e 

donativos pra levantar aquele prédio e conseguir fazer um evento lá dentro. A gente tem o salão até tem 

aluguéis também pra aniversários quando as pessoas quiserem, já temos aluguéis pra esse ano depois 

de passar dois anos as pessoas sem poderem sair de casa né gente? Pessoa idosa foi muito bonito ontem 

foi muito bonito mesmo e na pessoa do nosso presidente Henrique, da dona Ivanir, sua esposa eu quero 

dizer que o exemplo de terceira idade, de pessoa com garra, pessoa que gosta de estar na sociedade em 

si, de viver é aquele casal. Então queria deixar aqui meu grande abraço ao seu Henrique porque ele é 

de acordo com tudo, a gente trabalha, mas a gente precisa o aval porque ele é o presidente, mas ele tá 

sempre pronto a nos dar a mão e dar a segurança que nós precisamos. Então eu acho que é tudo de 

bom que a gente tem. Também gostaria que dizer que estou indo a Brasília amanhã junto com os 

colegas. Também o ano passado pela pandemia a gente não pôde ir, não pôde entrar lá dentro da 

assembleia do congresso, espero que a gente tenha êxito, que alguma coisa a gente consiga trazer com 

nossos pedidos. Se a gente não for, as verbas tão lá, os deputados daqui uns dias estarão nas nossas 

casas, no nossos municípios pedindo voto. Então nós temos que dar o pedido antes e ver o que nos cabe 

pra escolher em quem nós vamos votar." Em COMUNICAÇÕES, 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. "Muitos vão dizer que as 

palavras da vereadora Laureni foram bajulação mas não foram uma bajulação, foram elogios a pessoas 

que estão desempenhando um trabalho lá nos na ESF com muito afinco pela dificuldade que enfrentam, 

dificuldade de locomoção, talvez às vezes falta de remédio, às vezes falta de profissional pela 

precariedade do prédio que a gente tá sempre trabalhando, tentando buscar melhorias, que a gente 
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sabe disso e quero dizer isso, dizendo isso eu quero exemplificar que em audiências públicas que temos 

aqui uma vez ou duas por ano sobre a saúde. Os dados do secretário da educação Danio sobre as 

visitas, quantidade de visitas feitas pelos agentes são de apavorar de tantas visitas feitas na região. Isso 

eu digo porque hoje infelizmente não tenho os dados aqui, mas vocês sabem, são quinhentas visitas, 

setecentas visitas que a gente vê que é um trabalho que é com dedicação. Dois mil e vinte fui na região, 

faltou um motorista, estava na prefeitura na época, faltou um motorista pra sair com a enfermeira se 

eu não me engano, com a técnica e uma agente de saúde fazer visitas pontualmente por causa da questão 

covid e naquele dia visitamos quinze famílias num dia. Então eu quero só tenho a dizer que é um 

trabalho muito bem feito e torço pra que consigam seguir fazendo esse trabalho e torço para que o piso 

no decorrer da possibilidade do município seja efetuado o pagamento pra que consigam cada vez mais 

incentivo pra trabalhar. Mas sigam, não desistam. Mesmo demorando o que vocês querem, sigam 

trabalhando, porque o trabalho sempre é reconhecido. Presidente, queria só fazer dois comunicados 

hoje até porque pra gente acelerar um pouco, uma coisa que se luta muito nessa casa que eu várias 

indicações já coloquei e já teve essas situações e agora dia três de junho vai ter de novo. Que é uma 

coleta de lixo eletroeletrônico. O secretário mandou aqui, toda linha de lixo eletroeletrônico. Só tem 

um porém com o toner que será cobrado alguma coisa e lâmpada que será cobrada alguma coisa. Mas 

no resto que a gente vê rolando por aí, aparelho de som, aquecedor, televisão, fontes de computador, 

teclado velho, mouse, essas coisas tudo, resto de lavadora de roupa, tudo vai ser recolhido aqui na 

cidade agora dia três de junho. Então já queria deixar aqui o recado pra melhores informações, 

secretaria da agricultura que o secretário tem todas as informações de como pode ser feito pra gente 

conseguir dar uma limpada a mais na nossa cidade e no interior, porque a gente sabe que muitas vezes 

o caminhão do lixo essas coisas não leva e vai deixando e vai deixando e vai acumulando. Também 

quero fazer um breve aviso, já fiz aqui nessa casa, mas quero refazer, que saiu a listagem dos aprovados 

no processo seletivo do IBGE e essas pessoas estão sendo comunicadas já, teremos escritório aqui no 

prédio da Emater, a princípio, não tá definido, mas a princípio será ali. E fica aberto a toda a 

comunidade que quiser saber de informações sobre o Censo, algumas outras informações de dados e 

números que vai ter acesso ali e vai ser feito um treinamento entre os dias seis de junho e quatorze de 

junho com as pessoas que foram aprovadas aqui no município de Barão são oito recenseadores e um 

ACM que é o que fica no escritório. Então como eu disse na outra sessão daqui uns dias as pessoas vão 

começar a aparecer nas casas, não se assustem, isso é o senso do IBGE que muitas vezes os 

aproveitadores muitas vezes aproveitam o que vai aparecer alguém, já vai na frente dizendo que é do 

IBGE e não é, mas as pessoas vão se identificar, pode prestar informações que isso é muito importante 

pro município, pro estado, pra federação. Pra sabermos o que que está acontecendo dentro dos 

municípios pra poder ver onde que podemos aplicar maiores verbas e destinar valores." O 

PRESIDENTE ALVICIO, usou a palavra. "Quero mais uma vez convidar a todo povo baronense pra 

se fazer presente domingo que vem ali na associação da Serrinha. Onde está sendo organizado um 

almoço beneficente em favor de uma menina ali de Guaíba que era aqui do Barão que até é parente da 

minha esposa, prima da minha esposa aonde o presidente ali o Rodrigo hoje teve me passando que 

graças a Deus que o povo pegaram junto já conseguiu até hoje oito caixa de galeto doado pela 

população baronense e mais um dinheiro pra comprar as verduras para fazer as saladas. Então povo 

baronense é um povo caridoso, é um povo que dão as mão pra ajudar as pessoas na hora da 

necessidade. Isso aí é uma coisa de muita importância que tem ocorrido em nosso município aonde a 

nós temos uma parceria boa que também dos vereadores sempre estendemos as mão e ajudemos naquilo 

que a gente pode sempre que é várias demanda que vem mas sempre nós demos um jeitinho aqui e 

colaboramos com as comunidade, com as pessoas que estão em necessidade então convido a todos para 

ir almoçar ali dia vinte e dois domingo que vem porque é de muita importância um tratamento muito 
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caríssimo e são pessoas bem, que já estão bem em necessidade porque é muito caro, custa em torno de 

vinte e cinco mil pra fazer as injeção que tem sido feito por mês. É muito problemático onde o estado, 

entraram na justiça e ganharam, o estado uma época deu, outra hora não dá. Agora estava em falta até 

conseguiram emprestado, mas cada um dando as mão ajudando um pouquinho as coisa vão se ajeitando 

então estamos de parabéns com o povo que tem colaborado. Também não posso deixar de dar os 

parabéns pra os agentes de saúde aí que quando chegou até nós aqui já mais que uma vez o resultado 

das visita nas casa onde vocês faz as visita a gente ficou até bastante otimista assim bastante apavorado 

com o tanto de visita que vocês fazem nas comunidades, é de muita importância que nem... que aumente 

e o prefeito tem isso na ideia administração de aumentar para outras região. Seria muito importante 

que tivesse em todas as regiões do nosso município. Com certeza a administração está preocupada com 

isso aí e vai chegar lá se Deus quiser. Estão de parabéns com o trabalho de vocês. Continue assim que 

nós aqui fiquemos bastante satisfeito com os resultado que veio até nós aqui." Em seguida, passou-se à 

ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes 

proposições: INDICAÇÃO Nº 076/2022 DOS VEREADORES ALVICIO, RODRIGO, MARCOS 

E FABIO que seja destinado uma ambulância para o ESF Alceu Wamosy da Zona dos Pachecos. 

INDICAÇÃO Nº 077/2022 DOS VEREADORES FABIO E LAURENI que seja indicado o Projeto 

Fabrica de Gaiteiros no município. INDICAÇÃO Nº 078/2022 DOS VEREADORES FABIO E 

RODRIGO que seja elaborado o Projeto CAES (Centro de apoio a economia solidária) em nosso 

município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 058/2022 DO VEREADOR MARCOS que seja 

providenciado alinhamento, colocação de canos e cascalhamento na rua Pastor Jovelino. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 059/2022 DO VEREADOR LEANDRO que seja providenciado com maior 

brevidade possível melhorias na estrada da produção perto do nenê cabrito. Justificativa: Dois carros já 

quebraram no local devido as más condições da estrada. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 024/2022 

DOS VEREADORES MATEUS, LEANDRO, MARCIRIO E JAIRE VARLEI que enviem toda a 

documentação referente a coleta de lixo, cópia do contrato, de rescisões e de pagamentos efetuados esse 

ano. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 025/2022 DOS VEREADORES MATEUS E LEANDRO 

que informe se haverá festa do município, se não, informe o motivo. Caso não houver nos moldes 

tradicionais solicitasse que se elabore um calendário de atividades com ênfase na agricultura e 

diversificação de cultura para que não se perca a tradição e eleve a autoestima da população, 

principalmente dos agricultores. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a 

palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores 

e as pessoas que se faziam presentes. "Quero parabenizar eles [agentes de saúde] pelo trabalho que 

eles fazem no município, no interior, que eu sou conhecedor do trabalho deles. Já tiveram até lá na 

invernada trabalhando, visitando as famílias, é um ótimo trabalho, continua assim. Que vocês estão 

sendo um exemplo. Pessoal tudo comenta sobre o trabalho de vocês. Então deixo meus parabéns pelo 

trabalho de vocês. Também quero parabenizar ali o pessoal da terceira idade pelo evento que fizeram 

no último final de semana agora. Não pude me fazer presente porque tinha outros compromisso mas 

estão de parabéns. Deixo os parabéns a eles. Também quero deixar, reforçar aí o pedido, o convite do 

almoço na associação da Serrinha em benefício a Daiane. Que está com uma situação ruim de saúde e 

a gente tem que tentar ajudar. Então eu até vou participar lá, vou laçar, vai ter um torneio de vaca 

mecânica, vou lançar pra ajudar. Já ajudei também. Na outra parte também financeira. E o meu filho 

também ajudou do Blackout do Som, ele e o Manoel de Souza vão colocar lá sem custo pra ajudar 

porque as pessoas quando estão precisando é a hora que a gente tem que chegar e ajudar tem que olhar 

e ajudar, que ajudar quem está precisando só faz o bem aquele que está precisando e a gente também 

que a gente se sente realizado de conseguir ajudar as pessoas quando estão precisando. E os colegas 

vereadores também que não laçam, aqui que laça é só o Fabio, eu e o Fabio, que vão pra almoçar lá e 
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fazer a festa com o pessoal lá, se divertir e colaborar também. E pra todos também que estão nos 

assistindo, deixo o convite aí pra esse evento lá, esse almoço beneficente." Usou a palavra o 

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

que se faziam presentes. "Eu gostaria aqui de fazer um comentário também que na semana passada, 

depois da sessão, eu, a vereadora Laureni, o vereador Marcos e o vereador Marcírio participamos aí 

embaixo da câmara duma reunião dum pessoal que quer formar um Rotary. Achei bem interessante, 

gostei da ideia e agradeço o pessoal, até estava a governadora do distrito que vai assumir de 

governadora do distrito veio aqui acho bem interessante a pessoa se dispor a vim aqui no Barão de 

noite com estrada ruim, difícil acesso e tudo mais, vim aqui nos visitar tomara Deus que dê certo. Quero 

aqui também fazer um comentário. Nesse final de semana a gente teve aqui na linha Alfredo Silveira, 

Linha Francisca ali. Um infeliz acontecimento, uma família ali perdeu a sua casa, pegou fogo, pegou 

fogo na casa, tá como eles disseram hoje, saíram só com a roupa do corpo. Então deixar o pedido aí, 

o  CRAS sei que tá fazendo coleta de móveis e roupa e tudo mais que puder servir essa essa família, é 

uma senhora, o marido e uma guria eu acho, né Laureni? Uma adolescente. Uma adolescente. E um 

deficiente. Ah deixar aí o pedido, quem puder colaborar, talvez procurando a família com algum valor, 

alguma coisa, eu acho que é das pior coisa que pode acontecer é a pessoa perder a sua casa queimada, 

porque tu imagina, tu não vai ter, não vai ter nada, não vai ter uma muda de roupa, tu não vai ter uma 

foto, tu não vai ter um documento, tu não vai ter nada. Então a nossa comunidade é bem solidária, com 

certeza vai receber bastante apoio. Então deixo aqui o pedido que a comunidade, todos que tiver 

condições de colaborar, que entrem em contato. Também pedi que Deus abençoe nossa viagem amanhã. 

Estaremos indo a Brasília representar nosso município. Eu acho que só somos vistos, só somos 

lembrados quando somos vistos e tá na hora de nós ir lá cobrar nossos deputados, nossos 

representantes, nossos senadores pra que olhem com bons olhos pro nosso município, que nos apoiem, 

a gente é um município carente, com muitas dificuldades em todas as áreas, então nada mais justo do 

que eles vim daqui reconhecer e nos dar esse apoio." Usou a palavra o VEREADOR FABIO, Líder 

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

nem sabia o colega Marcírio do treino de laço lá no evento lá mas então vamos deixar o convite aí ao 

pessoal da cidade aí se quiser fazer presente lá de repente a gente até disponibiliza um caminhão aí 

quem quiser ir junto também, é domingo só né? Vai ser o dia todo? Então de repente deixamos o convite 

aí quem quiser se juntar aí pra ir pra fazer essa ajuda lá beneficente de repente arrumemos um 

caminhão pra ir. Quero desejar aos colegas aí uma boa viagem aí à Brasília aí. Eu sou o único vereador 

que não vou me fazer presente lá. Mas já deixo de imediato uma boa viagem aí que cobram melhorias 

pro nosso município lá. Até andou documentários aí que não podia ir por causa que a mulher não 

deixou, né? Mas todos sabem que é mentira então por falta de comunicação aí fiquei eu de fora mas no 

próximo evento com certeza estarei lá. Queria convidar os colegas aí pra pra nós se unirmos mais aí e 

fazer um acordo de repente se respeitar um pouco mais com os pedidos. Respeitar o colega que faz um 

pedido logo na outra semana faz o mesmo pedido, de repente esperar um tempo a mais, esperar um 

meio ano, o prazo que tenha que seja feito pra não ficar aquela picuinha de ah, fui eu que fiz, ou eu que 

deixei de fazer. Então convido os colegas aí pra termos mais união nisso aí. Era isso então presidente 

desejo a todos aí uma boa viagem uma boa noite a todos." Usou a palavra o VEREADOR JAIRE 

VARLEI, Líder do PDT, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Como os colegas já falaram aí, a respeito dessa viagem que nós vamos ir, temos pra ir 

amanhã de madrugada. Um pouco com medo, outro pouco sem medo, mas vamos ter que ir, né? Vamos 

pedir pra ver se traz mais uma melhoria pro nosso município que é o que a gente quer, claro que eu 

vou pedir pro meu deputado lá, cada um vai pedir pro seu, mas o que vim vem bem, seja MDB, seja PT, 

PTB, seja o que vim que vem bem. Então vamos torcer que tudo dê certo nessa nossa viagem aí, vai dar 
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se Deus quiser. Então também a senhora que acabaram de falar da casa dela que queimou ali. Eu até 

estou com umas coisa pra levar pra ela. Não levei hoje porque não tive tempo. Estou com cobertor, com 

edredom, com travesseiro, com roupa de cama pra levar pra ela. Isso aí é muito triste pessoal. Mas 

vamos ajudar que ela vai se levantar. Se Deus quiser coitada lá. Quero também dar os parabéns a janta 

que fomos sexta-feira, foi sexta na Certaja. Estava muito boa. Dar os parabéns pra eles ali. Muito bom 

mesmo. Estava o colega Marcos, Leandro e o Mateus, os outros talvez tinham outro compromisso não 

puderam ir como eu não pude ir ontem no baile ali da melhor idade mais sei que estava muito bem 

quero dar os parabéns, como a Vereadora Laurieni falou, seu Henrique, uma rica pessoa, todo mundo 

sabe disso aí, ele não, não tem preguiça pra... não mede esforço nenhum, ele tá sempre pronto pro que 

der e vier ali, ele já tem os seus quase oitenta, deve ter seu Henrique, mas é um guri. Então deixo os 

parabéns pra ele ali." 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 o 

agradecimento pela janta que foi feita ali na Certaja, Clube de Mães, uma janta muito boa a gente fica 

faceiro porque a gente gosta de dar uma volta, passear e eu sempre estou presente nessas jantas ainda 

mais de comunidades em festa também. Também queria dar os parabéns pelo domingo que teve ali o 

baile da terceira idade, o almoço também. Na outra vez estive presente, essa vez não pude estar. Mas 

que nem os colegas falam, uns vão num, outros vão no outro. E também sobre esse almoço dia vinte e 

dois também a gente ajudemos, o vereadores aqui, e agradecer a população também por essa menina 

lá, tá precisando de ajuda. Então a união faz a força. E também queria dizer que vou ajudar sim com 

alguma coisa pra esse morador que sofreu esse acidente aí na casa deles é terrível mesmo a pessoa 

ficar só com a roupa do corpo. Mas estou feliz porque a população está todo mundo junto abraçando 

essa causa e acho que vai dar certo pra eles. Vai ter bastante sorte que a população está ajudando. 

Também queria dizer sobre o Heitor Schuch veio aí em Sertão Santana ali, não pude estar presente, o 

Paulo até foi. A gente sabe que o Heitor é um grande companheiro aí, ajuda bastante a  Costa Doce aí, 

já ajudou o Barão, com a Casa do Mel, R$ 100 mil  também pra saúde no tempo do covid. Então a gente 

agradece o convite que ele fez. Infelizmente não pude estar lá presente. Mas estarei no próximo. E 

também queria comentar sobre a nossa viagem em Brasília. Estou bem otimista porque aqui a gente 

tem seis partidos na casa, então acho que cada um vai cobrar do seu deputado para trazer bastante 

melhoria para o município, muita gente critica que estão indo lá só pra passear, eu acho que não, acho 

que é um baita de um compromisso, eu acho que vai vim bastante coisas boa para o nosso município, 

porque se a gente não ir lá cobrar não vai vim nada. Então eles querem voto em época de eleição, a 

melhor hora é agora. A gente ir lá fazer e que nem o Alvicio falou. Muita gente falando que vai bastante 

gente, mas ele foi bem colocado as palavra dele que de repente em setembro ou outubro não vai ter 

oportunidade, só o ano que vem então indo bastante gente agora acho que vai vim bastante coisa boa 

pro nosso município, então a hora é agora, então agradecer essa viagem, que Deus e Nossa Senhora 

nos proteja nessa viagem." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE ALVÍCIO. "Eu também 

quero comentar a respeito dessa nossa viagem a Brasília né se deslocando às duas horas da frente a 

prefeitura e que cada um dos colegas vereador tenha êxito nessa nossa caminhada lá trazendo melhoria 

pro nosso município. Uma coisa que eu sempre uso a dizer que nós temos que honrar o nosso salário e 

honrar o nosso salário é buscando melhoria pra população baronense, não interessa partido, interessa 

é melhoria para o nosso povo. Honrar o voto de cada um de nós que recebemos nas urna e como nós 

honrar esse voto é trazendo melhoria, buscando recurso com os deputado federal que lá está o dinheiro, 

eles têm o dinheiro pra mandar recurso e mandar melhoria pro nosso município. É a fonte de melhoria 

é nós ir atrás desses recursos aonde já tem vários colega aqui, já conseguiu recurso pra nosso 

município, né? Eu também já consegui como deputado Márcio Biolch e estou indo atrás de mais uma 

emenda já está completamente garantida a emenda e vamos buscando outras melhorias que com certeza 
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na segunda que vem nós vamos ter muita coisa pra comentar aqui nessa casa de melhoria que nós fomos 

buscar. E não estamos indo passear. Nós estamos indo honrar o voto de cada cidadão baronense que 

apostou na nossas pessoa que aqui estamos." Nada mais havendo a tratar o presidente determinou 

encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e três de 

maio de 2022. 

 

 

Sala de Sessões, 16 de maio de 2022. 
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