
 

 
 

 

ATA 016/22 

 

 

Aos vinte e três 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 sexta 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, Mateus 

de Lima Romeira, Rodrigo Semensatto de Lima. A vereadora Laureni Garcia Pagini não estava presente. 

Havendo “quórum”, o Presidente Alvício, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. A 

ATA 015/22, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após 

passou à leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. GP nº 111/2022 

encaminhando os Projetos de Lei nº 36/2022, 37/2022 e 38/2022; Of. nº 112/2022 encaminhando 

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

Convite para o Dia do Desafio. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. N° 023/22 encaminhando 

proposições aprovadas em 16 de maio de 2022. EXPEDIDAS A TERCEIROS: Edital para audiência 

pública nº 02/2022. 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 MARCIRIO, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero começar parabenizando 

pessoal ali da associação da Serrinha pelo almoço beneficente que deu ontem, que estava tudo muito 

bom, muito bem organizado, tive participando lá e estava tudo muito bem organizado, bastante gente, 

o pessoal pegaram junto, numa hora dessas que a gente vê que nosso município quando vê que tem uma 

pessoa necessitada, todos pegam junto. Era bastante gente mesmo, não sei a quantidade de almoço que 

foi vendido, não me passaram ainda, mas foi bastante isso eu tenho certeza que foi pelo movimento e 

também agradecer o pessoal que foram pra laçar que eu convidei aqui pra ir, tiveram bastante gente 

presente lá, laçaram no torneio em benefício à Daiane, tive a possibilidade, tive a sorte que cheguei na 

final ali laçando e doei o meu prêmio pra ela. O colega Fabinho também chegou na final e doou também 

o prêmio dele pra Daiane. Isso aí é muito bom a gente, quando a gente pode ajudar as pessoas Deus 

ajuda a gente também. Isso aí é coisa muito boa que a gente faz. Também quero comentar sobre a nossa 

viagem a Brasília, foi tudo dentro do esperado. Eu já esperava que ia ser assim mesmo. Uma viagem 

tranquila. E agradecer a parceria dos colegas vereadores que viajaram junto, a gente chegou lá se 

dividiu em dois grupo até mesmo porque não tinha como receber todos num gabinete, a gente se dividiu 

em dois grupo mas no meio-dia a gente se encontrava, de noite também e tudo uma parceria tranquila 

um ajudando o outro isso é coisa muito boa, sinal de união nessa casa. Então agradeço por a parceria 

dos colegas vereadores. Tivemos visitando ali o gabinete do Marlo Santos, deputado federal onde fomos 

muito bem recebido pela primeira vez visitei ele. Ele hoje é um deputado do PL, Partido Liberal, no 

caso o partido que, o meu partido que hoje eu tô e saímos de lá com um bom resultado, graças à ajuda 

dos colegas vereadores que pegaram junto lá. De lá com uma emenda de trezentos mil que é pra compra 

de uma ambulância pro ano que vem. Já garantido. Ele disse pode ter certeza que eu sou aquele cara 

que depois que eu falar eu não volto atrás. Então agradeço muito o deputado por ter feito essa ação 

pro nosso município. Também quero agradecer ao pessoal do gabinete do Giovani Cherini, grande 

Giovani Cherini muito conhecido. Até ele estava numa audiência lá, voltou só pra nos receber. Fui 

muito bem recebido. Aonde que eu também deixei um ofício lá pra ele pedindo um trator cento e trinta 

CV com lâmina pra trabalhar na obra porque as nossas estradas são precária que nem todos sabe é 
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muita estrada no município e as patrolas não conseguem atender todos, com esse trator com lâmina vai 

ser uma alavancada na Secretaria de Obra em nosso município. Ele prometeu que pro próximo ano vai 

trabalhar em cima dessa emenda aí que eu posso ficar tranquilo. Também tive no gabinete do deputado 

Onyx Lorenzoni que ele não estava mas fui muito bem recebido. Também deixei um ofício lá pra ele. 

Também pedindo recurso pro nosso município. Tivemos também no gabinete do deputado Heitor 

Schuch, fomos muito bem recebido, gente muito boa, tratou nós muito bem e a gente vê que a gente está 

bem de deputado, muito bem de deputado nossa equipe de vereador. Os caras simples se demonstrando 

interessado em ajudar nosso município com bastante atenção pra nós, nos levando nos mostrando tudo 

que a gente não conhecia lá. Olha, fiquei muito grato pela forma que fomos recebido. Também tivemos 

no gabinete do Pompeu de Matos, deputado do meu amigo Lagarto ali e também o Lagarto conseguiu 

ali, a gente conseguiu também recurso. Então foi uma viagem muito boa, com muitos objetivo e nós 

fizemos nessa caminhada aí. Também tivemos no gabinete do deputado Afonso Motta, também do PDT. 

Também é um cara muito muito simples, um cara já de idade, dedicado, o cara que a gente vê que o 

cara quer trabalhar pelo município. O cara é uma pessoa muito boa, fui muito bem recebido também 

lá no gabinete do deputado. Tivemos também no gabinete do Marcelo Moraes hoje PL também. Deixei 

um ofício pra ele lá sobre a pavimentação. Deixei na mão dele. Ele vai estudar o pedido pra ver se vai 

conseguir nos ajudar. Mas deixei lá na mão dele. Então a gente, voltei de Brasília muito contente. Ainda 

estava falando pros colegas vereador. O ano que vem se tiver viagem de novo e tiver vaga eu quero 

participar. Eu quero ir de novo. Porque a gente vai lá, a gente não volta sem nada. A gente consegue 

recurso. Recurso tem, só a gente tem que ir buscar. E o vereador bom ele tem que ir atrás dos recursos 

pro município pra que o município continue desenvolvendo com mais qualidade de vida pra todos. 

Então isso é fiquei muito grato. Também quero desejar as melhoras pra colega Laureni. Que não está 

bem de saúde, desejar que ela pegue uma melhora, que possa já na próxima sessão tá aqui com nós 

fazendo parte da nossa nominata." Usou a tribuna o VEREADOR LEANDRO, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Queria também comentar sobre essa 

nossa viagem a Brasília, a importância da gente poder viajar em Brasília e trazer recurso pro nosso 

município. E dizer também que a gente tem que ter união sim, cada um tem um pensamento, mas nessa 

hora ninguém fica discutindo política e sim todo mundo junto. O MDB, PSB, PDT, PL e PSB. Todos os 

partidos junto pra buscar recurso pro nosso município. Então a gente não pode misturar as coisas, 

política fora a parte e melhorias pro município naquilo que correr junto. Não deu infelizmente pra nós 

todo mundo junto porque é só... dividimos em duas turmas. Na nossa turma nós visitemos dez gabinete 

então nem teria como a gente andar junto. Mas também a turma do MDB lá foi no gabinete deles que é 

o Geovane Feltes que trouxe bastante recurso pro nosso município e o Márcio Biolchi também do 

deputado aí do presidente da casa aqui que trouxe bastante recurso pro nosso município. Então a gente 

está de parabéns e também agradecer uma emenda que o Marlon falou pra nós, fomos cheguemos lá 

bem simples nós quatro colegas vereadores e falemos que nenhum de nós apoiaria ele porque cada um 

já tinha compromisso com o seu deputado, fomos sincero com ele e aí ele perguntou pra nós o que nós 

queria pro nosso município? Aí o colega Marcírio falou como ele é do PL que o Marlon Santos agora 

está no PL e aí ele explicou a situação e o Marlo pensou e aí o colega Marcírio falou que queria uma 

ambulância. Se isso seria possível. E aí o Marlon falou olhou lá com a secretária dele e pensou um 

pouco e disse, olha pela sinceridade vocês que vieram aqui com a humildade eu vou garantir pra vocês 

uma emenda de trezentos mil pro município de Barão do Triunfo. E o que eu prometo eu não volto atrás, 

ele falou. Está garantido já. Vou tentar mandar até outubro se não dá no começo do ano que vem vai 

estar lá. E vocês podem me cobrar eu vou mandar essa emenda. Então eu fico muito feliz por junto nós 

conseguir essa emenda. E também fomos no Pompeu de Matos que é o deputado aí do Lagarto. Também 

depois foi lá conversamos e conseguiu também uma emenda de cento e vinte mil pro nosso município. 
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E também a gente em vários outros gabinetes do Afonso Mota também levou nós a conhecer os lugares 

todos lá. Muito bom o deputado. Então a gente fica feliz porque independente da gente ter compromisso 

com o deputado, os outros também corre com a gente e valoriza o nosso município. Também no Giovani 

Cherini lá também que é um cara que manda bastante coisa pro nosso município. Pro colega também 

Marcírio do PL que vai trazer bastante emenda, já trouxe pro nosso município já tem uma caçamba 

que ele quer mandar pro nosso município; também fomos lá no Pedro do PP, do Marcelo Moraes 

também que nosso município já trouxe várias emendas agora foram para o PL mas vão continuar 

trazendo emenda, falaram pra nós, então a gente fica faceiro, o Onyx também fomos lá o Onyx não 

estava não deu tempo depois a assessoria deles atendeu nós mas também o colega Marcirio deixou o 

ofício lá e também prometeram que vão mandar alguma coisa. Fomos também no Jerônimo, não estava 

lá, mas a assessoria atendeu nós também. O senador Luiz Carlos também atenderam nós e aí fui no 

meu deputado Heitor Schuch. Eu fui com três pedido lá pro Heitor. E aí ele perguntou pra mim o que 

eu queria, eu falei que queria alguma coisa pra agricultura. Implementos agrícolas, calçamento nosso 

município ou reforma dos colégios municipais. E ele perguntou pra mim o que eu queria em especial. 

Falei, olha deputado, o que o senhor mandar pro nosso município, o senhor já ajudou bastante o nosso 

município, eu o que vim, vai ser muito de utilidade pra agricultura, pra saúde, pra educação que vim a 

gente tá agradecendo, porque nós todos falemos que se der cem mil, duzentos, trezentos, o que vim a 

gente fica muito faceiro. Também que nem o colega falou que o presidente, o Alceu Moreira também, 

quem sabe que manda bastante coisa pro nosso município. Então eu tô aqui pra dizer que a gente tem 

que ser unido nessa hora pra não envolver a sigla partidária e sim todos juntos trazer o que é bom pro 

nosso município. Então eu acho que essa viagem foi muito boa. Também fico feliz por poder a minha 

primeira viagem, a gente tem medo, mas que nem o colega Marcírio falou, na próxima, quero ir também. 

Sempre quando tiver, vou batalhar pro nosso município, vou correr atrás independente de quem for ou 

quem não for, vou tá sempre à disposição pra ir. Também agradecer o pessoal da câmara aqui que fez 

os ofício, ajuda a gente também. É um grupo que tem que trabalhar junto. Então eu acho que essa 

viagem foi de parabéns pra todos nós e o município só tem a ganhar e a população." Usou a tribuna o 

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

presentes. "Quero usar rapidinho presidente o espaço aqui da tribuna pra, hoje todo mundo tá contar 

as novidades da viagem, isso é muito importante, a comunidade tem que saber as novidades, mas quero 

abrir minha fala desejando melhoras pra vereadora Laureni que ela desde semana passada já na 

viagem, ela já esteve febril numa viagem toda lá. Ela estava, trabalhou doente na verdade. E hoje ela 

teve que fazer um tratamento pra ver se melhora. Principalmente da garganta dela que tenha melhoras 

pra próxima semana ela poder estar com nós aqui. E semana passada eu fiz um, convite não, dei um 

aviso mas não tinha dados ainda e hoje eu trouxe um panfleto aqui pra poder dar data e horário que é 

a coleta de lixo eletrônico que foi falado semana passada que é pela Secretaria da Agricultura, Meio 

Ambiente que é dia três de junho. Dia três de junho. Isso é importante a gente avisar, comunicar a 

comunidade aí que se puderem colocar até nos status de Facebook seria bom, três de junho, das nove 

às dezesseis horas da tarde, aqui na Praça Fernando Dalben, professor Fernando Dalben. Porque tem 

tanta coisa jogada fora aí no lixo aí que o caminhão não recolhe e está cada vez ficando mais à mercê 

do... caindo pro arroio, coisarada, isso aqui é importante a gente tanta gente batalha aqui na câmara 

que seja feita uma coleta e agora tá sendo, menos toner né que aqui diz e lâmpadas, será cobrado um 

valor pra alguma coisa, mas o resto tudo, televisão velha, carregador de bateria, monitor de 

computador, mouse, secador de roupa velha, aparelho de som antigo, tudo que tiver, cafeteira, 

batedeira, tudo tiver ruim, botar fora, trazer aqui pros cara que eles levam embora e tiram do meio 

ambiente. Quero também desejar aqui parabéns ao meu parceiro Toni e aos filhos dele o Keko e o Keke 

que é os apelidos da turma né? Que foi aniversário ontem inclusive fez uma força tarefa né mestre de 
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Garigan pra ficar nesse aniversário né, não foi fácil mas consegui graças a Deus e a gente conseguiu 

confraternizar junto ali. Quero desejar muita saúde a eles que consigam comemorar por muitos anos 

ainda a vida. Também presidente não tem como eu não comentar sobre a viagem porque estive em 

Brasília também na semana passada e como a gente sabe não é evitável os comentários das viagens 

dos vereadores, dos políticos da cidade mas eu quero dizer que essas viagens são necessárias. Muita 

gente diz que é encheção de linguiça mas não é, a gente tem que procurar, tem que ir atrás dos recursos, 

que os recursos existem, só que eles estão lá não sei aonde. E os deputados não vem aqui sentar aqui 

na frente e dizer, ô meu, tu quer uma ambulância pro teu município? Eu vou te mandar. Nós temos que 

ir lá com prato na mão ou um chapéu virado pedindo, digo pra vocês, esmolas. A gente ganha lá uma 

emenda de duzentos mil. Beleza? Hoje um carro pouco melhor é duzentos mil e nós com duzentos mil 

vamos ajudar nossa comunidade, seja na saúde, na educação, no que for. Uma emenda de cem mil, nós 

agradecemos de joelho pro deputado, qualquer carro hoje é cem mil. Eu digo isso pra ver ao ponto que 

estamos no nosso país. Temos que sair mendigando emendinhas pra poder trazer pra comunidade, pra 

melhorar as estradas, melhorar a saúde, melhorar a educação, né? Mas enfim, o sistema fechou de uma 

forma que é da forma que temos que caminhar. Não vou citar gabinetes porque tivemos em muitos 

gabinetes também como os colegas já falaram, vou deixar um espaço pros outros colegas que foram 

também. Mas tivemos em muitos gabinetes, deputado Alceu, deputados Biolchi, deputado Carlos 

Gomes, entre outros. E trouxemos sim várias perspectivas de emendas porque a emenda a gente fala 

muito, conseguir trezentos mil, conseguir cento e cinquenta mil, conseguir isso e aquilo, mas isso o 

trâmite é muito grande, todo mundo sabe disso. A gente fecha com o deputado, mas daí tem o trâmite 

do ministério, tem o trâmite da licitação, às vezes a licitação dá deserta não vem ninguém vender o 

produto. Aquele valor fica e fica como a gente sabe de várias situações. Temos uma, conseguimos falar 

com o rapaz do Ministério da Agricultura lá que ele, temos uma emenda aprovada e empenhada, a 

licitação feita de umas lonas aqui pra praça, os secretários devem se lembrar dessa emenda já faz 

algum tempo e tá entravado no valor de um carro, uma caminhonete picape que as empresas não se 

apresentam, já licitaram as lonas, licitaram as torres licitaram tudo, falta a caminhonete que é tudo 

vinculado. Vai acabar que isso aí já vem um ano rodando, vai acabar que a prefeitura vai ter que meter 

uma contrapartida maior do que esperava de antes. Mas pra não se perder, vai ter ser o que vai ter que 

ser feito. Tivemos também, vou tomar liberdade presidente e vereador Rodrigo, de comentar sobre a 

ida na Fundação Nacional de Educação, que é o FNDE, onde temos duas, três obras que estão 

trancadas por burocracia e muitas vezes a Secretaria de Educação na correria de organizar o ano 

letivo e transporte, isso e aquilo, não tem tempo suficiente porque tem poucas pessoas lá. Pra fazer isso 

e nós conseguimos trazer os formulários pra preencher e colocar pra alimentarmos o sistema. Talvez 

tenhamos sorte, talvez, porque não é nada certo, mas talvez temos sorte, consigamos destrancar um 

ginásio e uma cobertura de quadra. Deus nos ajude que aconteça. Tivemos também nesse meio tempo 

estávamos lá e estávamos chegando aqui uma emenda do deputado Alceu Moreira. Os implementos que 

estavam chegando na prefeitura. Até estavam tentando ver isso justamente com ele pra destrancar 

porque que não vinha. E ele puto da cara que não vinha as coisas e nós estávamos erradas, as coisas 

estavam chegando ali. Agradecemos, né? Porque botamos na prensa e depois tivemos que voltar pra 

trás. Mas ainda bem que chegou. E pra concluir, presidente, quero fazer uma pequena fala também que 

é bater em ferro frio como se diz. Quase que nem o nosso asfalto. Eu acho que não podemos desistir. 

Temos que lutar até a morte. Até o fim da vida porque eu acho que é o que vai acontecer. O asfalto 

acho que eu não vou ver na minha vida. Se Deus quiser vejo. A Estrada do Faxinal, agora aqui na 

entrada da câmara aqui na tarde aqui recebi várias mensagens de um amigo meu aqui que é empresário 

da cidade trabalha em São Jerônimo e tem loja aqui, que é o Zeca Raphaelli. Seguida a gente conversa. 

Indignado com a estrada Faxinal. Passamos lá no sábado à noite, viemos de Arroio dos Ratos, depois 



 

 ATA 016/22  5 
 

 

de uma arbitragem, pô, o carro em quatro pessoas andando a vinte, trinta por hora, pulando buraco, 

pedra, absurdo, é uma estrada intransitável até a divisa com o Barão. De Barão pra cá tá um pouco 

melhor, porque a gente conserva. Mas a parte de Arroio dos Ratos é uma palhaçada. Desculpa, prefeito 

se está ouvindo, não está, mas é bom que tivesse até o secretário de obras lá de Arroio dos Ratos. 

Inclusive, ano passado, tivemos na prefeitura, quem foi? Eu fui, vereadora Laureni, o vice Nercio, fomos 

lá conversar com o prefeito, pra tomar uma atitude sobre aquela estrada que é um fiasco e não 

aconteceu nada. Fizeram alguma coisinha lá, mas não surtiu efeito nenhum. Os comércios estão 

parando de irem pra lá ou virem pra cá por causa da estrada. O amigo nosso aqui de Arroio Grande, 

conversei com ele também o Valmir Rafhaelli tinha entregas de verdura, de frutas, não sei o que que 

ele lida em Arroio dos Ratos, não vai mais porque ele danifica o caminhão dele toda vez que ele vai ou 

volta naquela estrada, tá perdendo negócio por causa de uma estrada. Ah, mas nós não temos o que 

fazer porque não é do nosso município. Eu acho que nós temos que tomar uma providência, de novo, 

de novo. Digo, presidente, entre em contato com a prefeitura de Arroio dos Ratos, pela hierarquia que 

deve ao senhor, falar com a prefeitura, seja com quem for, pra gente conversar com essa gente pra 

tentar resolver isso aí. Ou pelo menos eles nos dizerem o porquê que não cuidam dessa estrada que é 

uma ligação nossa ao asfalto, já que nós não temos nenhuma estrada decente. Onde a gente pode, a 

gente cuida. Mariana cuida. Barão cuida. E a Arroio dos Ratos o que que faz? comunidade ali da São 

Martins que vai tudo pra lá. Eles tem que andar em cima de pedra e buraco? Isso aí está virando 

bobagem. Ah! Não tinha que falar isso. Eu tenho que falar. Porque o nosso comércio depende daquela 

estrada. Tanto pra ir ou pra vim não sei. Mas depende da estrada. Então eu pediria presidente que o 

senhor marcasse no mais breve possível uma agenda com o prefeito, secretário de obras, seja quem for 

da prefeitura de Arroio dos Ratos ou lá ou aqui não sei aonde, pra gente tentar conversar e faço questão 

de convidar esse empresário, esses empresários que tão reclamando e pedindo pra nós fazer alguma 

coisa por eles, Convidar-vos para exigir junto nessa reunião. Se o senhor puder eu lhe agradeço. 

Obrigado." Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores 

e as pessoas que se faziam presentes. "Começo parabenizando os organizadores do evento ontem na 

associação Costa da Serrinha, beneficente a uma pessoa que era familiar daqui e se encontra-se 

debilitada. E as mesmas palavras que o presidente usou eu quero transmitir aqui a alegria que nos dá 

a gente ver como nossa comunidade é solidária. Uma pessoa, uma situação de família e os familiares 

falaram muitas vezes eu comentei lá, se fosse na cidade grande não teria um terço do pessoal que estava 

lá. E nós, graças a Deus, o nosso município, o nosso povo que se solidariza. Estava um evento cheio. 

Parabenizo a todos os envolvidos nessa ação. Também participei dessa viagem da semana passada 

onde fomos a Brasília. Sempre é uma experiência nova. Fomos muito bem recebidos em todos os 

gabinetes que passamos. Passamos no gabinete do Marcelo Moraes, Giovani Cherini, Pompeu de 

Matos, Afonso Mota, Heitor Schuch, do meu partido, senador Heinze, do deputado Jerônimo Goergen 

e do deputado Pedro Westphalen, esses dois deputados encaminharam um recurso nesse ano. 

Infelizmente a situação onde bateu, onde já tinha extrapolado o recurso pra ser recebido em custeio da 

saúde nós estamos trabalhando, estive em contato lá, trabalhando pra tentar não perder esse recurso 

que ele venha de uma outra forma. O Gerônimo tinha destinado cem mil e o Pedro Westphalen duzentos 

e trinta ou trezentos e vinte agora me desculpe, não recordo, mas já estamos encaminhando também 

outras emendas junto ao Ministério da Agricultura. Sempre busco trabalhar forte na questão da 

agricultura porque eu acredito na agricultura do nosso município e acredito que seja o motor 

econômico do nosso município e o desenvolvimento do nosso município vai vim através da agricultura. 

Mas além desses deputados, não querendo ser repetitivo, mas quero deixar um agradecimento muito 

especial ao deputado Marlon Santos. Chegamos lá, nós quatro, eu, vereador Marcírio, vereador Varlei 

e o Leandro. Chegamos humildemente, fomos bem recebidos por ele. Conversamos bastante, ele 
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perguntou os comprometimentos de cada vereador e falamos o quanto ele é bem visto e bem quisto pela 

nossa comunidade e das dificuldades da nossa comunidade. Ele conhece bastante aqui nossa região, a 

família dele, se não me engano é aqui no interior de São Jerônimo, de Camaquã e depois de muita 

conversa ele disse, ele se comprometeu em encaminhar uma ambulância pro nosso município. 

Pesquisamos, pesquisou, pesquisou o valor de uma ambulância hoje seria duzentos e cinquenta mil, 

mas o comprometimento dele foi tanto que ele se comprometeu, não, eu vou destinar trezentos mil reais 

pra o município de Barão do Triunfo. Faço essa fala porque é a minha terceira viagem a Brasília. 

Todas foi muito bem sucedido. E nenhuma, nem nas que eu fui no meu partido quando eu consegui, eu 

quando estava acontecendo alguma coisa pelo meu partido, eu me senti tão realizado quanto foi nessa 

viagem junto ao deputado Marlon Santos. Essa viagem, essa visita a ele. Porque foi uma visita sempre 

na sinceridade, nós colocando a nossa situação e ele com toda sinceridade colocando as ideias dele e 

mesmo sem compromisso por parte de algum de nós ele assumiu o compromisso com o nosso município. 

Então Quero aqui agradecer publicamente em nome do nosso município a esse deputado que também 

olhou pra nós. E como vereador antes falou estivemos em dez gabinetes e depois eu calculando por 

cima. Acho que hoje nós temos em torno de onze a doze deputados que apoiam o nosso município, se 

cada um apoiar com cem mil reais nosso município aumentaria em um milhão e duzentos mil reais o 

orçamento, um orçamento que é de vinte milhões, representa muito. O que eu quero dizer é um pedido 

a nossa comunidade, a nossa população de Barão do Triunfo, que olhem bem pra essas pessoas que 

apoiam o nosso município. Olhem bem pros deputados, independente de partido, mas olhem pra essas 

pessoas que tão olhando pra nós. E a gente é disso que a gente precisa, a gente deputados lá no 

congresso que vão apoiar a gente, que vão olhar pra gente e saber que existe Barão do Triunfo. 

Agradeço a todos que tenha essa hombridade de apoiar nossa cidade. Tem a preocupação também 

presidente que lá foi nos passado a situação do CAUC, nosso município hoje até sexta-feira se 

encontrava-se inadimplente. Então deixo aqui o pedido ao prefeito que cuide isso, até o deputado que 

nos falou ficou até bem chateado quando viu essa situação pois estando no CAUC a gente não consegue 

receber os recursos e pode se perder os recursos. Então deixo aqui o pedido pro prefeito tenha esse 

cuidado pra evitar que isso aconteça. Também presidente, hoje estive... nesse final de semana recebi 

uma reclamação com a questão de transporte escolar. Entrei em contato com a pessoa, conversei com 

o secretário da educação e hoje eu e o colega Marcírio estivemos na estrada ali que passa o transporte 

escolar ali na entrando no falecido Sérgio Pagini saí lá faz toda a... tanto sai pela entrando na Dina ou 

segue reto e ali na Janete Guedes ali saindo e realmente tá bem crítico a situação ali. Tem partes que 

não tem como passar um ônibus. Coincidentemente eu estava na rua hoje, eu e o vereador Lagarto, ali 

o marido da Janete, nos atacou. Dá um jeito naquela estrada, pede pra dar um jeito naquela estrada 

lá, nos pediu e se questiona a questão de uma taquareira que está tomando conta da estrada que teria 

que ser roçado ou pelo menos alargado e eu e o vereador Marcirio estivemos lá e realmente está bem 

preocupante. Hoje uma pessoa conversando, com uma pessoa envolvida no transporte escolar me disse 

que a coisa mais certa que já ouviu falar, ouviu de parte de um gestor público foi que o primeiro item 

de segurança pra um transporte escolar é uma estrada de qualidade pois não adianta quando ver o 

ônibus está em perfeitas condições e a estrada oferecer risco quando vê pode atolar, pode virar, pode 

pechar, enfim. Então a gente tá gerando aqui um pedido de providência pra que seja tomada a 

providência nessa estrada, também ali entrando no Altemir Mica ali até a após a família da dona 

Augusta ali. Também bem estreito. Prejudicando o transporte escolar. Também nessa região 

conversando com algumas famílias da região ali foi me passada a situação daquele transporte escolar 

do ensino médio onde tem de cinco a sete jovens que não tem o transporte escolar, que teriam que tá 

vindo uma pessoa é buscada aqui, um desses jovens buscado aqui e outra é buscada lá no Rubens, lá 

na terra da ex-vereadora Luciane. Eu acho que isso não pode seguir acontecendo. Hoje em dia o poder 
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público tem que incentivar que os jovens estude, que o jovem se forme, busque uma formação pra seguir 

no mercado de trabalho ou pra seguir os negócios da família, pra seguir a propriedade, tocando a 

propriedade da família, as lavoura da família. E hoje o poder público não pode dificultar as coisas. Sei 

que já fizeram um pedido nessa casa mais de uma vez. Tomei a liberdade hoje e liguei pra 

Coordenadoria Regional de Educação. Que não sabia dessa situação. Que estava ocorrendo, eles 

ficaram de entrar em contato aqui com a escola JJ pra saber quem eram esses jovens e ainda 

comentaram que a prefeitura recebe um valor através de um programa de transporte escolar pra fazer 

o transporte escolar pro pessoal do ensino da Escola Estadual e eles não sabiam dessa situação, iriam 

entrar em contato com o JJ e com o executivo. Amanhã vou ver se eu entro em contato de novo com 

eles, ver se tiverem algum retorno. Mas se existe isso, isso não pode seguir acontecendo. Então deixo 

aqui meu pedido pro executivo tomar essa atenção e resolver essa questão desses jovens que já foi 

passado nessa casa. Sei que os pais já procuraram o executivo também e não foi resolvido. Mas assim 

que eu tiver retorno por parte da Coordenadoria Regional de Educação vou estar transmitindo aos 

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

e as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente também quero desejar as melhoras pra vereadora 

Laureni. Ela quando embarcou no carro aqui a gente indo pra Brasília eu já vi que ela estava bem 

ruim, foi do meu lado sentado ainda comentei com ela chegando lá, disse a senhora está bem ruim e 

ela assim mesmo ela tomou uns remedinho lá e grudou ficha direto, não parou nunca. Também deixar 

os parabéns a ela por essa força de vontade de sempre querer ajudar o nosso município. E que o quanto 

antes ela melhore e esteja aí com nós trabalhando nessa casa. Também o pessoal do Cerro dos Abreus 

do almoço beneficente eu não pude me fazer presente aniversário do meu sobrinho Dudu e aonde fui 

obrigado a, obrigado modo dizer, mas ficar com a família ali o dia todo, mas sei que os colegas que lá 

estavam, estavam representando todos eu dei a minha ajuda que pude fazer e fiquei contente hoje 

quando conversando com alguns colegas disseram que estava lotado lá, acho que o nosso povo aqui 

em Barão do Triunfo nessas questões de doença consegue deixar tudo de lado, religião, política, cor, 

tudo de lado e se juntar ao bem do próximo. Isso é muito importante, isso é um orgulho que a gente tem 

aqui na cidade de todo o município quando precisa, agarra junto. Também falando sobre a nossa 

viagem de Brasília, também não, de arrancada não estava achando muito certo ir todos os vereadores, 

mas pra minha surpresa olha eu não sei quantas vezes eu fui três ou quatro também, não me lembro, 

mas acho que foi uma viagem muito bem aproveitada porque as outras vezes a gente sempre ia em 

conjunto e quando a gente ia em quatro ou cinco vereadores a gente ia todos junto. E lá como a gente 

estava em oito vereadores a gente dividiu a equipe. Na verdade foi três equipe, né? Que a Laureni 

também estava com a colega de Mariana Pimentel, como são do mesmo partido fizeram a agenda as 

duas correndo pra cima e pra baixo. E acho que foi muito importante, como os colegas disseram aqui. 

independente de sigla partidária, acho que todos conseguiram algum êxito em alguma situação. Até 

mesmo pra nossa surpresa em deputados que não é a sigla da gente. A gente teve sorte, os colegas 

tiveram sorte nisso, aonde ninguém trabalha com um certo deputado, conseguir alguma emenda. 

Questão do Marlon e a questão do Nereu, Nereu Crispim, muito bem atendido, seu assessor, o Maurício 

Perez ele é do PSD e ele a gente chegou lá, a gente ficou sabendo que de repente conseguiria alguma 

coisa com ele, a gente foi na humildade lá, conversemos com o assessor, o deputado teve que sair 

correndo pra ir votar. Daqui a pouquinho o deputado voltou, sentou com nós lá, conversemos um monte 

de tempo com ele. E no começo era cento e cinquenta mil pra saúde. No caixa, direto do caixa saúde 

pra quem quisesse usar. Aí a gente não sabia se tinha sobrando ainda vaga na saúde pra botar esse 

dinheiro que na saúde quase todos os deputado manda. Aí fomos conversando mais um pouco, fomos 

conversando, daqui a pouquinho ele disse, não, se não tiver vocês vê lá e bota alguma coisa na 

agricultura lá ou na obras, uma máquina até uns trezentos mil aí a gente vai, vou abonar pra vocês. O 
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importante é que na saúde já até julho já estaria depositado, né? E daqui a pouquinho a máquina vai 

ser pro ano que vem, mas foi importante. O deputado que hoje eu acho que não tem mais o partido na 

cidade. Conhece o nosso Barão. Conhece o Faxinal, trabalhou, ele era caminhoneiro, trabalhou no 

Faxinal, ainda comentemos pra ele sobre a faixa, que nós não tinha faixa ainda e ele báh, mas vocês 

ainda estão naquela estrada do Faxinal aquilo lá é um caos. Então acho que sensibilizou ali porque 

conhece a nossa realidade e ficou de destinar essa emenda pra nós que vai ser muito importante. 

Também do Carlos Gomes aonde a gente conversou lá com o assessor dele. Acho que também vai 

brilhar alguma coisa ali. Giovani Feltes né? Colegas aqui já falaram. Sempre de portas abertas lá. 

Qualquer um do Barão que chegar lá tenho certeza que vai ser bem recebido. Aonde a assessora dele 

até andou com nós, a gente foi lá na educação com ela, vimos várias situações, educação foi muito 

importante que nem o Marcos disse aqui, acho que a educação é o carro chefe nosso e foi muito 

importante a gente ter ido lá. Várias situaçõezinhas aí que eu acho que pode brilhar pro município. 

Também o Márcio Biolch que eu nunca tinha conversado com ele pessoalmente. Bah! Um cara cem por 

cento. Cara que gosta do esporte. Um cara tranquilo mesmo, tranquilo. E querendo ou não, um cara 

bem novo também. Quarenta e três ano aí já está indo, vai concorrer pela terceira vez deputado federal 

já. Então temos muito bem servido de deputado. Alceu Moreira recebeu nós lá, conseguiu uma visita 

pra nós lá no Ministério da Agricultura, onde a gente conversou com o Márcio Andrade sobre umas 

questões de emenda que estava com problemas no município. Sobre outras emendas pra agricultura 

que o nosso carro forte é agricultura. Então a gente conseguiu umas agenda lá nos ministérios bem boa 

através dos deputado aí e também agradecer lá o deputado por receber nós muito bem lá o Alceu 

Moreira também. Marcelo Moraes também como sempre recebeu nós bem lá já desde o pai dele. É o 

Sérgio e agora ele sempre se colocando à disposição do nosso município até dizendo que estava 

contando agora pra fazer uma visita pra nós e quer fazer uma visita porque antes não podia se reunir 

por causa da pandemia, ficou um tempo afastado mas querem visitar o município o quanto antes. 

Também agradecer ele lá por essa atenção com nós lá. E no Ministério da Educação a gente conversou 

bastante lá com duas técnicas de projetos lá que era a Fiama e a Maria onde se colocaram à disposição, 

o secretário quiser ligar pra lá e ver alguma dúvida que tenha pra cadastrar alguma coisa é só ligar 

que está as ordens. Também que nem foi dito aqui, vereador Mateus falou e muito bem falado. A gente 

não sei se ainda continua hoje no CAUC, mas o CAUC pra saberem é umas pendência que tem no Faps 

Já comentei esses dias mais atrás que eu acho que nós funcionários teríamos que fazer uma assembleia 

e prestar mais atenção no Faps que querendo ou não isso é o nosso fundo de garantia. Os funcionários 

acham que deixam muito à mercê. E graças a Deus ainda tem quatro, cinco pessoas ali, seis, não sei 

quantas exatas, que se esforçam ainda e meio mantém o FAPS. Até que nem eu falei, o presidente já 

está aposentado. Então já não tem muito aquele desempenho, né? Que nem estava ali sempre junto com 

eles. Então eu acho que está na hora dos funcionários se unir de repente a administração convocar uma 

assembleia com os funcionários e colocar isso aí e fazer funcionar o Faps porque daqui a pouquinho 

que nem dito aqui pelos colegas a gente pode tá perdendo uma emenda por culpa nossa mesmo dos 

funcionários, por nós não saber nem como tá o Faps ou deixa de tá. Algum funcionário sabe quanto 

tem no Faps a não ser os que coordenam? Não sabe. Então eu acho que é importante a gente fazer essa 

reunião o quanto antes aí com essa assembleia de repente com os funcionários e agradecer ainda por 

ter essas meia dúzia de pessoas que cuidam e batalham pelo nosso FAPS. Não vou citar nome aqui 

porque um certo dia eu citei nomes e deixei um pra trás parecia que eu tinha matado uma pessoa. Então 

a todos aqueles que se esforçam que são bem pouquinhos funcionários pelo Faps, deixo o meu 

agradecimento aqui e que os outros funcionários também tentam saber como está o nosso Fabs pra 

daqui a pouco a gente não ter essas pendências aí que está tendo e hoje o município está no CAUC, 

então acho que a união de todos faz a força e agradecer todos os colega que acho que se devam muito 
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bem na viagem." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a 

fazer uso da palavra. Usou a tribuna o VEREADOR JAIRE VARLEI, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "A respeito da nossa viagem em Brasília, os 

colegas já falaram, muito bem falado. Eu foi uma viagem muito produtiva, foi boa. Graças a Deus fomos 

tranquilo, Deus cuidou de nós. Eu nunca tinha andado de avião. Falo a verdade. A princípio eu estava 

com medo, mas graças a Deus foi tranquila. Ainda mais tinha um colega assustava nós aqui, né? Mas 

graças a Deus fomos bem, voltemos bem. Também quero agradecer a minha esposa que foi junto 

comigo. Ah me acompanhou, os guri estavam junto como eles acabaram de falar, se dividimos em dois 

grupo. Mas todos eles já tenho certeza que foram bem recebido. Nós fomos bem recebido também. Ah 

fiquemos eu, o vereador Maninho e o Mateus e o Marcírio. E os outros guris ficaram, o Presidente e o 

Angulista e o Marcos. Então eu tenho certeza que todos buscaram recurso pro nosso município aqui. 

Ah também quero agradecer os deputado como eles já agradeceram mas vou acabar falando também, 

o Afonso Mota. Nos conduziu muito bem lá, levou no plenário, levou em vários lugar lá. Também o 

Pompeu de Matos fomos bem recebido, como os guri acabaram de falar, mandaram a emenda, até foi 

cadastrado, foi na quinta-feira ele pediu pra eu cadastrar de lá, ligamos pro prefeito, o prefeito não 

estava aí a moça ali, a guria fez o cadastro na hora, falou com o assessor dele, já ficou cadastrado essa 

emenda. E também não pode deixar de agradecer ao deputado Marlon Santos, fomos muito bem 

recebido, cara simples como os guris já falaram não precisa falar também. Ele disse, olha, gostei muito 

de vocês guris, vocês são as pessoas simples, a minha gente é do Costa do Sutil ali da divisa de Barão 

com São Jerônimo e Dom Feliciano. Eu vou mandar uma emenda pra vocês, quando eles acabaram de 

falar, não vou falar o valor que ele fez a conta ali. Vou mandar essa emenda de trezentos mil pra vocês 

lá pra Barão Triunfo. Então agradecemos muito ele e tive conversando bastante tempo com ele ali, 

como os guris tiveram. Estivemos na sala do Cherini, tivemos do Marcelo Moraes. Bom, vários outros 

tivemos senadores também, o Afonso, então isso aí fomos tudo bem recebido e vamos torcer que se Deus 

quiser venha essa emenda pra Barão do Triunfo como os colegas acabaram de falar aí que não vai vim 

da noite pro dia, claro que não, mas que venha no final do ano ou ano que vem seja bem recebido 

porque nós temos precisando aí. Também que nem eu disse foi a minha esposa que é presidente do PDT 

mas não tem nada a ver, ela foi junto também porque queria conhecer, foi conheceu, foi muito bom, 

mas nos ajudou muito lá é se Deus quiser eu ir de novo que ela possa ir junto, não é paga pela câmara, 

foi eu que paguei a passagem, ela vai junto de novo, se der. É isso aí, por enquanto, depois eu falo mais 

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

por unanimidade as seguintes proposições, Projetos de Lei, diárias e atestado:  INDICAÇÃO Nº 

079/2022 DOS VEREADORES MATEUS E MARCIRIO que quando as máquinas da secretaria de 

obras estiverem em uma região que seja autorizado automaticamente que os operadores façam os reparos 

no acesso até as residências das propriedades quando solicitado pelos moradores. INDICAÇÃO Nº 

080/2022 DO VEREADOR ALVICIO que seja realizado cedência da plantadeira de milho de três 

linhas para a Associação comunitária do Passo Grande. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 060/2022 

DOS VEREADORES MATEUS E JAIRE VARLEI que seja providenciado patrolamento, 

alargamento da estrada e roçadas nos seguintes trechos:  entrando no falecido Sérgio Pagini, saindo 

próximo ao Carlos Moscardini com todas as secundárias; entrando junto ao Altemir Mika e saindo na 

Associação do Bilaski. JUSTIFICATIVA: Nestes trajetos são realizados transportes escolares e há 

relatos de dificuldades de manobras e deslocamento nestes trechos. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 

026/2022 DOS VEREADORES MARCOS E RODRIGO que informe o que segue sobre os carros de 

alugados pela Prefeitura: Forma de contratação dos carros; Quantos carros alugados e para quais 

secretarias; Valores mensais por secretaria; Período de contratação. PROJETO DE LEI Nº 028/22 

Institui gratificação a servidor municipal responsável pelo sistema de pensões e inativações da esfera 
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municipal (SAPIEM) e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 029/22 Institui a Nota Fiscal de 

Serviços Eletrônica – NFS-e no âmbito do Município de Barão do Triunfo e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº 032/22 Institui o pagamento na forma de gratificação aos integrantes da 

comissão de avaliação de bens imóveis e dá outras providências. DIÁRIA DOS VEREADORES 

ALVICIO, MARCOS, RODRIGO, MARCIRIO, JAIRE VARLEI, LEANDRO, MATEUS E 

LAURENI Ida à Brasília. ATESTADO MÉDICO DA VEREADORA LAURENI Ausência em 

Sessão Ordinária do dia 23/05/2022.  Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou 

a palavra o VEREADOR LEANDRO, Líder do PSB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores 

e as pessoas que se faziam presentes. "Desejo melhoras pra colega Laureni que tá com problema de 

saúde aí, botou atestado e também agradecer pelo companheirismo que ela foi em Brasília, correu 

bastante também, não pudemos tá muito presente, cada um foi pra um lado, dar os parabéns aí pra ela 

também. Queria cumprimentar... falar também sobre a estrada que o colega Marcos falou aqui sobre o 

Faxinal. O ano passado fui procurado, botei um pedido na casa e agradecer aos colegas que foram 

aquela vez, também não pude ir, tinha um compromisso, agradecer eles que foram mas infelizmente não 

fizeram nada de importante lá na parte deles. Então, tô à disposição pra nós ir novamente lá em Arroio 

dos Ratos falar com eles, vou me comprometer de ir junto, porque é muito importante, porque a gente 

vê a tristeza do pessoal reclamando e abandonando o nosso município por uma estrada. Então nós 

como vereador temos que cobrar como o prefeito, ou o vice-prefeito ir junto, secretário de obra, pra 

tomar uma atitude, o que não pode é o pessoal abandonar o nosso município. Trazer uma entrega por 

causa de uma estrada. Aí o município não cresce, não evolui. Também queria deixar o agradecimento 

aqui sobre essa viagem que nós fizemos a Brasília também, a Vanusa, que ela foi, que nem o colega 

falou, foi do dinheiro deles, não foi sobre a câmara, agradecer também a ela pelo companheirismo 

porque sempre é bom ter uma pessoa junto com nós, advogada, uma grande amiga nossa, sempre junto 

com nós e pra mim também sempre quando eu preciso dela uma informação que às vezes a gente pode 

gastar e ela tá sempre ajudando. Então, eu queria agradecer ela aí pelo companheirismo aí, porque as 

vezes a pessoa não tem condições de pagar ali, ela, eu levo ali, vou ali, converso com ela e ela não 

cobra ali várias situação. Então, eu tenho que agradecer ela pelo companheirismo dela e também pode 

contar comigo sempre que ela puder e eu também que puder ajudar ela conte comigo sempre. 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. "Falando sobre o almoço de novo da última 

final de semana, hoje eu passei lá quando estava vindo pra sessão passei ali na associação estava o 

pessoal ali fazendo a limpeza ali a família ali do seu Osmar Lima ali e onde que eu estava admirando 

o esforço do Carlinhos Lima. Sai lá do Passo Grande, ele e a esposa dele, a Cláudia. Passaram quase 

a semana ali trabalhando, ajudando a organizar, ali, ajudando os irmãos dele e hoje estavam lá de 

novo na limpeza fazendo entrega das coisas que tinham pegado ali emprestado estava chegando e 

fazendo limpeza lá ele e a esposa dele, a Cláudia e os dois filho, aí que a gente vê a dedicação das 

pessoas que tem vontade de ajudar as pessoas quando precisam. Não tem distância, eles vão seja a 

distância que for. Então deixo os parabéns pra esse casal e pros filhos dele." Usou a palavra o 

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

que se faziam presentes. "Gostaria aqui de deixar uns parabéns à uma profissional aqui do município, 

a Juliana, dona da academia ali, Saúde e Movimento, que foi agraciada pela Federação Internacional 

de Esporte, Educação Física e estava lá juntamente com a Luciane Bednarek, coordenadora de 

educação, estavam lá, achei muito bonito estava com a bandeira do nosso município. Fico feliz de ver 

o nosso município sendo representado, sendo lembrado por boas coisas, por bons exemplos, por boas 

coisas. Isso que acontecem, né? Aqui, né? No nosso município. Então deixo aqui meus parabéns a 

Juliana Prado que tenha muito êxito na sua academia, na sua vida profissional e assim como pessoal. 
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Gostaria também de fazer um comentário quando hoje eu e o vereador Lagarto estávamos conversando 

com esse senhor da linha Alfredo Silveira ele comentou a questão do cascalho e realmente ali tem um 

cascalho muito bom. Às vezes a gente eu já vi várias vezes as caçambas da prefeitura buscar cascalho 

lá na areinha pra se largar lá no Lodi. Quem conhece o nosso município sabe às vezes a disparidade 

que isso aí pode acontecer. Então eu acho que se tem próximo nosso município tentar fazer uma 

parceria com essas pessoas, com esses proprietários de terra que tem esse que tem esse material e 

colocar nas estradas. Porque muitas vezes a gente vê a vai a patrola, faz dá uma patrolada e logo vem 

uma chuva. Esses dias ainda citei o caso da questão ali da rua abaixo da Serralheria de Socó ali na 

frente da chácara do Paulo a patrola patrolou semana passada hoje tu vai não tem como tu andar por 

causa que além da chuva tem a questão de toda água de esgoto e tudo mais, fluvial desce pra lá 

atravessa, ali tem que ser cascalhado, teria que ser erguido aquela rua, mas se fazer um serviço que vá 

ficar. Hoje também vendo na Zero Hora me chamou atenção uma questão onde o governo federal quer 

mudar a questão do ICMS do combustível e da gasolina e de várias outras coisas. E isso vai acarretar 

uma diminuição do orçamento do nosso município em quinhentos mil reais, meio milhão de reais por 

ano e isso é uma das coisas que tá acontecendo no curto prazo. Também tem a questão da mudança do 

IPI, onde vai reduzir também a arrecadação do nosso município. Ah os últimos anos o Governo Federal 

e Estadual tem sido muito bem generoso com os municípios por isso que há uns anos atrás estavam 

todos quebrados e hoje todos os municípios estão bem e em boas condições. Olha nosso estado estava 

quebrado, não pagava os salários e hoje tem dinheiro sobrando até pra dar pra obra federal. Então 

faço essa fala chamando a atenção do executivo pra ter bastante atenção por causa que o, vamos dizer 

assim, foi tempo das vacas gordas. Mas pelo que a gente pode ver vacas magras estão no nosso futuro." 

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

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero desejar melhoras, estima de melhoras a nossa 

colega vereadora Laureni, a melhor ir logo que volte pra trabalhar com nós nessa casa. Quero 

parabenizar também a comunidade pela união que mostrou ontem lá no evento beneficente à Daiane. 

O povo que se reuniu pro almoço. Quero fazer um agradecimento aqui, sei que vou esquecer vários 

nomes, porque foi muita gente que ajudou, especial as famílias que ajudaram, pessoal da associação 

também que ajudou muito, toda a comunidade, enfim. Quero fazer um agradecimento especial também 

que nem o Marcírio falou ali, a família do Carlinhos modo como receberam a gente lá até a pouco 

tempo Carlinhos estava mandando mensagem aqui agradecendo os colegas vereadores aí pelo apoio 

que isso prestaram hoje também o carinho que eles receberam nós lá ontem. Ontem a hora que eu 

estava saindo lá do evento ele me atacou ali na frente da associação perguntando se queria alguma 

ajuda no combustível pra gente que foi lá no rodeio lá. Então só a gente que vivenciou lá o evento sabe 

o carinho que essa comunidade tem lá por nós e a ajuda que a comunidade presta lá. Então deixo meus 

parabéns especial também ao Carlinhos lá a família dele lá por todo esse apoio que eles prestam lá a 

todos que precisam. Quero comentar também que nem o colega Marcos falou da Estrada do Faxinal. 

Eu também sou um que se precisar ir lá eu vou junto também. Se precisar cobrar eu vou também cobro 

porque eu sei muito bem o que que é aquela estrada ali. Semana passada eu fui fazer uma viagem de 

caminhão ali. Levei mais de duas horas daqui do Barão até o asfalto lá. Até a BR. E por sorte consegui 

chegar ainda porque teve lugares ali que o caminhão praticamente parou patinando na subida. E a 

gente sabe, eu sou acostumado a viajar na estrada da Mariana ali, a gente sabe a diferença que é nesse 

trajeto de Arroio dos Ratos pra outra. Quero também comentar aqui enfim uma boa notícia pra nós. 

Semana passada eu tive em contato com o Lodi lá a respeito se tinha alguma notícia da questão do 

nosso asfalto. E ele me comentou que entrou em contato lá com o pessoal lá e me garantiu que essa 

semana a gente ia ver o pessoal trabalhando no projeto aqui, essa semana eles estariam aqui o pessoal 

que ia atualizar o projeto pra nós estariam trabalhando na região, então vamos aguardar tomara que 
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seja verdade, isso aí é um sonho tão esperado nosso aí e de toda a comunidade, mas a gente tem que 

começar pelo projeto, então tomara que eles venham mesmo nesta semana fazer este projeto pra 

nós. Em nome da nossa bancada MDB aí 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. "Também a colega Laureni melhoras pra ela. Semana que vem esteja com nós. Eu 

tenho certeza que ela vai estar bem. E também quero dar os parabéns pelo evento que teve lá na Costa 

da Serrinha. Eu não pude ir mas sei que foi bem representado. Os colegas foram lá. Eu ajudei lá mas 

não pude ir. Era aniversário da minha filha ontem. Também quero deixar aqui os parabéns pra ela. 

Tudo de bom na sua vida aí. Bastante sucesso. Eu não pude estar presente lá na Costa Serrinha. Mas 

que nem eu falei foi bem representado. Sei que estava um evento muito bonito e bom. Isso aí ainda bem 

que todo mundo pega junto pra ajudar. Não era festa, era um almoço beneficente que ela estava 

precisando, a menina lá. Então Deus ajudou ela que foi bem, que tenha bastante sucesso e melhoras 

pra ela lá. É isso aí, boa noite a todos, bom retorno de suas casas." Neste espaço, usou a palavra o 

PRESIDENTE ALVÍCIO. "Quero pedir ao povo baronense que tiver fé ore pelo meu irmão Idalicio 

ou reze qualquer coisa. Estou emocionado que eu achei que hoje não ia poder fazer a sessão. Pela 

dificuldade que ele se encontra no hospital. Hoje fez uma cirurgia tirando um pedaço dos intestino e se 

recuperar bem daqui seis meses mais ou menos tentar colar de novo os intestino dele. Ele é mais novo 

que eu, ele é muito conhecido aí na cidade está passando por um momento muito difícil mas temos aqui 

na luta e pedindo a Deus que dê a recuperação pra ele. Peço a todos que nos ajude em oração que use 

a sua fé porque sem fé não vamos a lugar nenhum. E a união faz a força. Desculpe por me emocionar 

mas a situação dele é terrível. Ele é mais novo que eu, de uma hora pra outra se sentiu mal foi pro 

hospital, daqui foi muito bem atendido aqui sábado e quero agradecer o atendimento aqui no posto de 

saúde onde o doutor mandou ele imediatamente pra São Jerônimo chegou lá em São Jerônimo o médico 

lá, não sei se foi de má intenção ou de má fé, só fez uma injeção no braço dele, nem examinou meu 

irmão. Mandou embora pra casa. Pra voltar segunda-feira. Ele veio segunda aqui no posto não 

aguentava mais. Estava quase explodindo de inchado, o médico aqui mandou imediatamente pra São 

Jerônimo de tarde, chegou lá meia noite já estava na sala de cirurgia pra vocês verem a situação que 

ele se encontrava e esse médico lá de São Jerônimo mandar embora uma pessoa nessa situação. 

Infelizmente acontece isso na nossa saúde. Mas peço a todos que nos ajude com a sua fé de uma maneira 

ou de outra. Sem credo religioso." Nada mais havendo a tratar o presidente determinou encerrada a 

presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia seis de junho de 2022. 

 

 

Sala de Sessões, 23 de maio de 2022. 
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