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

Legislativa, realizou-se a décima sétima 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, Laureni Garcia Pagini, Marcirio de Souza Silva, Marcos 

Cesar Garcia, Mateus de Lima Romeira, Rodrigo Semensatto de Lima. Havendo “quórum”, o Presidente 

Alvício, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. A ATA 016/22, previamente recebida 

pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após passou à leitura das correspondências 

RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. GP nº 118/2022 requerendo que seja retirado de pauta o 

Projetos de Lei nº 36/2022. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À 

PREFEITURA: Of. N° 024/22 encaminhando proposições aprovadas em 23 de maio de 2022; Of. Leg. 

N° 030/22 informando aprovação do projeto de lei n° 028/22; Of. Leg. N° 031/22 informando aprovação 

do projeto de lei n° 029/22; Of. Leg. N° 032/22 informando aprovação do projeto de lei n° 032/22. 

EXPEDIDAS A TERCEIROS: Não houve. No período do GRANDE EXPEDIENTE, os Vereadores 

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

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

imediato desejar atrasado, aí meus parabéns ao colega vereador Angulista e semana passada pela 

passagem do seu aniversário, que tenha muito êxito em sua carreira, sua vida. Meu grande amigo. 

Quero desejar também aqui os parabéns pela direção, pelo pessoal que trabalhou, pela diretoria da 

festa ontem da Capela Santa Terezinha qual evento tive lá visitando também, um grande evento até me 

surpreendi com o tanto de pessoas que tinha lá. É bom, a gente vê os nossos eventos aí voltando, 

voltando à normalidade, o pessoal indo a festas, isso é muito importante. Quero deixar os parabéns 

também aos conjuntos que estavam lá tocando. Conjunto Força Campeira e a equipe Mix Som também, 

dois grandes conjuntos que fizeram um baita espetáculo lá ontem, então deixo aqui meus parabéns a 

todo o pessoal lá que contribuiu lá de uma forma ou outra com o evento. Queria fazer um comentário 

também, semana passada a questão de várias pessoas dialogando em várias redes sociais também. 

Várias pessoas me abordaram na rua. A questão do brinquedo da praça, o aviãozinho, que foi colocado 

na praça. Eu sou totalmente a favor, apoio o prefeito. Acho muito importante. Sempre vai haver outros 

locais para ser investido. Várias pessoas falaram à por que não investiram em educação e saúde, mas 

isso nunca o município, vai conseguir abranger todo. Então eu acho muito importante investir também 

no lazer das nossas crianças, sendo que também deixou a nossa praça bem mais bela também. Um 

ponto muito importante da nossa cidade e eu acho que enquanto o prefeito está investindo numa área 

ou outra, num setor ou noutro, está de parabéns, então deixo aqui meus parabéns. Sou totalmente a 

favor do brinquedo que foi colocado na praça para contentar as nossas crianças aí também. Quero 

fazer um agradecimento especial aqui ao Lody, pessoa aí que vem batalhando sempre, sempre pelo 

nosso município e sempre quando a gente precisa, a gente corre para ir lá e ele nos dá um retorno, uma 

posição. Semana passada, retrasada, ele me ligou que o pessoal da equipe técnica que estava vindo 

fazer o trabalho do projeto estava vindo visitar a região. E prontamente fomos lá esperar eles lá e se 

encontramos com a diretora lá, a Bibiana Fogaça. O pessoal nos recebeu lá. Não é que a gente ficou 

mais esperançoso dessa vez, mas a gente não pode nunca parar de cobrar, porque acho que se a gente 

descansar, o projeto não anda. Então a gente vai estar sempre cobrando isso aí. Eu acho que é um 

trabalho de todos os vereadores, aí, não é um trabalho meu, não é um trabalho de outro vereador, é um 
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trabalho dessa casa, um trabalho do prefeito também e todas as pessoas que vem cobrando esse projeto 

aí para 1 dia nós termos o nosso tão sonhado asfalto e ficamos muito empolgados pela fala dela que 

ela prometeu para nós que o governo, que até o final do ano deixar essa obra licitada, ela disse que vai 

trabalhar o mais rápido possível para entregar esse projeto do governo. Então é uma esperança aí que 

a gente mantenha acesa. Tomara que se concretize e vamos lutar sempre para isso acontecer. Quero 

fazer um desabafo aqui também. Hoje eu vi uma cena triste no nosso município. Tem pessoas que estão 

sempre criticando uma situação ou outra no nosso município, mas hoje eu me deparei com uma situação 

aí bem triste. As pessoas querem sempre melhorar e criticam qualquer situação, mas o que eu vi hoje 

até tirei umas fotos, pedir para a Dalvana passar para os colegas verem também os descasos de algumas 

pessoas que o nosso município, a pessoa foi lá, fez um protocolo na prefeitura, um protocolo de 

recolhimento de entulho e foi lá e fez uma poda de árvores e atirou tudo praticamente na rua e na 

calçada do município. Como se a prefeitura tivesse a obrigação de fazer essa junta aí, essa juntada 

desse material. Eu fui lá até imprimir o comprovante do protocolo. A pessoa foi, foi a passada está aqui 

a data, deixa eu ver se eu acho aqui, simplesmente foi lá e fez o protocolo dia 23 de maio, foi lá e fez o 

protocolo, podou as árvores e atirou no meio da rua. Isso aí, eu acho que o prefeito teria que tomar 

ciência e fazer uma lei aí para fazer esse recolhimento aí e cobrar dessas pessoas que tem o descaso 

com nosso município, que isso aí para mim é um descaso. Nessa foto aí que está por último, é 

praticamente o mesmo terreno, só que esse é de outro dono. Dá para ver o capricho da pessoa e a 

importância que ele tem com a cidade. Ele fez a limpeza do seu pátio e deixou dentro do terreno. Então 

isso aí para as pessoas ficarem ciente de algumas coisas que acontecem, eu não vou me alongar muito 

porque hoje nós temos vários pedidos na casa e os colegas também vão falar, era isso presidente."  

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

as pessoas que se faziam presentes. "Há hoje eu tenho um pedido de indicação nesta casa aqui. Todos 

eu tenho certeza que vão ser favorável sobre isso aí, que é um pedido bom. Também eu tenho outro 

pedido com os colegas ali, com o Mateus a respeito do que o colega Fábio falou do avião, eu não sou 

contra esse avião, não sou. É bonito na praça, mas nós temos tantas coisas mais necessárias que esse 

avião aí, hoje a nossa prefeitura se ficar 2 horas sai com a cabeça dele de cupim. Então eu tinha que 

dar uma melhorada, no nosso maquinário todo na rua. Não só tem aquele galpão ali e não tem mais 

nenhum 114.000 hoje daria uma boa obra para deixar as máquinas em baixo. Eu tive na prefeitura de 

Rolante, uma cidade bem pequenininha. O Barão pode-se dizer que é bem maior que Rolante, mas até 

tem as fotos aqui, o maquinário todo dentro de casa, o galpão de madeira, mas todas as máquinas 

dentro de casa, tanto como patola, caçamba, enfim, todos. Mas espero que o prefeito faça isso por nós, 

para o nosso município aqui, se não tem lugar aqui na prefeitura, faça lá embaixo, bote um guarda de 

noite. Vocês sabem, se deixar lá atirado, eles são capaz de ir lá quebrar tudo é noite também. Então 

que fique um de responsável de noite. Eu sou favorável isso aí. Se tiver que contratar um para ficar de 

noite, eu tenho certeza que os colegas vão apoiar também isso aí, então eu deixo esse pedido aqui. 

Também quero parabenizar ao presidente da Apae, o Gabriel, estava uma janta muito bonita sexta-

feira, eu fiquei ali, os colegas estavam ali um pouco outros não puderam vim porque tinham 

compromisso, mas tenho certeza, se pudesse, estava todo mundo ali estava muito boa, acho que 

arrecadaram fundo, foi bom ali. Também quero parabenizar a todos da Santa Terezinha, estava uma 

ótima festa, bastante gente, o tempo estava daquele jeito, feio, mas juntou bastante gente, quero dar os 

parabéns ao presidente que eu não sei quem é que o presidente lá. Mas, enfim, todos que ajudaram lá 

deixo parabéns, que continue uma linda festa que estava. Também quero deixar o convite agora, 

domingo que vem tem a festa ali na Aparecida, deixo o convite para todos vocês aí que pudesse fazer 

presente lá, os colegas aí, vamos lá todo mundo prestigiar isso aí, então deixo esse pedido para vocês 

aí." Usou a tribuna a VEREADORA LAURENI, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 
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pessoas que se faziam presentes."Gostaria de dizer que no dia 23 passado, coloquei um atestado nesta 

casa onde foi aprovado por unanimidade, quero agradecer aos colegas pela preocupação. Eu estava 

ruim de saúde, ruim mesmo. Que a gente para não ver essa casa cumprir com o nosso compromisso só 

quando a gente, quando não puder, eu acho que foi uma das primeiras sessões que eu não participei, 

mas agradeço a preocupação dos meus colegas e amigos aqui. Gostaria de falar que foi logo em seguida 

que a gente veio de Brasília. Nós tivemos em Brasília, do dia 17 ao dia 19 de maio. Onde eu fui com os 

colegas junto em busca de bens para o nosso município, então gostaria de dizer que foi uma viagem 

muito especial, aonde a gente teve um trabalho intenso. Mesmo não estando bem de saúde, já como eu 

já não estava, a gente cumpriu os horários do dia 17 ao dia 19, onde a gente retornou à noite, 

embarcamos às 5 e 30 da manhã. E de volta de lá era 10 e meia já quando a gente saiu da noite, então 

foi muito proveitoso. Quero agradecer a parceria de todos, onde a gente dividiu-se em grupos como foi 

colocado aqui na sessão, eu não estive mas estive escutando. Acho que cada um fez seu trabalho, cada 

um foi em busca da melhoria do município. Foi muito bom. Eu acho que devemos de ir mais vezes, é 

onde tem os recursos para nós, não podemos ficar de braços cruzados aqui. Se vai menos números ou 

em mais números, eu acho que o motivo é sempre o mesmo, é a preocupação com o nosso município. 

Gostaria de dizer aqui alguns dos passos que eu dei. Junto com uma amiga, vereadora de Mariana 

Pimentel, aonde também se fez presente junto conosco e foi marcado umas agendas onde a gente teve 

com a senhora Natália da Silva dos Reis, diretora parlamentar no Ministério da cidadania, onde a gente 

foi buscar informações de cofinanciamento dos serviços do cras. Também fomos ao FNDE, fundo 

nacional de desenvolvimento da educação, com o objetivo de verificar a situação do município na 

autarquia. Onde a gente quero algumas coisas passaram ao nosso secretário, que ainda estão 

pendentes, mas a gente foi muito bem recebido e tudo foi nos passado, estão tudo documentado. Fomos 

também ao gabinete do ministro da agricultura e pecuária e abastecimento lá no mapa, senhor 

Edmilson Alves, para serem tratados assuntos relacionados ao apoio a uma agro indústria familiar. 

Visitamos gabinete de deputado Afonso Hamm. Do deputado Maurício Dietrich, Giovani Cherini, 

Marcelo Moraes, Marlon Santos e outros mais, onde a gente deixou demandas, pedidos. Quando eles 

não estavam, a gente até encontrou os deputados, mas a gente não deixou com os assessores quando 

não se encontrava os deputados. Também o senhor Adriano Lira Mendes, na Funasa, onde a gente foi 

buscar para ver caminhos, assuntos referentes a perfuração de poços. Fizemos uma agenda muito 

extensa. Não sei como a gente não perdeu tempo. Também no Ministério da saúde, nos apes, aonde é 

uma Secretaria de atenção primária à saúde na busca de informações sobre a academia de saúde que 

nós temos e está parada ainda. Também no Ministério de direitos humanos da Secretaria da mulher 

com o senhor Luciano Antunes. Também no Ministério de educação, com a Senhora Janaína Aquino 

Ferraz, onde ela é coordenadora de materiais didáticos em equipe. Nós estamos em dia, está para 

receber livros aqui no nosso município. A gente procurou e foi ver, e vários assuntos discutidos, 

políticas do município, adesão total do preenchimento do par, sistema que coordena e libera todas as 

ações para a educação municipal. Então a gente fez um trabalho belíssimo, tanto eu que nem aos 

vereadores, junto com o presidente da casa e a gente está muito grato às pessoas que lá nos receberam 

carinhosamente. É um atendimento assim exemplar, que às vezes a gente não consegue a onde a gente 

mora. Gostaria de dizer aqui um assunto muito importante que me deixou muito feliz. Que veio já 

aprovação das contas do ano passado da presidência desta casa, onde eu assumi, o TCE mandou, quero 

agradecer aqui ao nosso assessor Norberto Fontana Ferry, a equipe que nós temos aqui dentro, porque 

aqui não é só a ser presidente. Aqui nós temos pessoas interessadas no bem do município, no cuidado 

de documentos, tudo em dia. Nós temos a Solange, nós temos a Dalvana, nós temos o Jocinei e a Ionice, 

a nossa casa é completa assim existisse todo o setor público com organização que nem nós temos nessa 

casa, quero dizer que assim como 9 anos, Norberto, quero te dizer isso, 9 anos vem um trabalho aqui 
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seguido de presidência, e quero te dizer assim, que a gente se sente grato pelo teu trabalho, porque tu 

está sempre te especificando, fazendo cursos, entrando dia a dia, porque o meu ano passado não vai 

ser igual os desígnios do TCE quanto ao ano do presidente Alvício já tudo mais vai mudando, tudo vai 

sendo ajustado e a gente tem uma confiança no teu trabalho Norberto e todos os presidentes que aqui 

nessa casa passaram que eu sei até hoje, nenhum foi glosado, como se diz, ou então recebeu multa por 

atuarem aqui, faltar. Às assessoria, então eu gostaria de dizer que a gente é feliz porque a gente assume 

a equipe ser presidente não é brincadeira não. A gente pode ser multado, a gente pode ter um mandato 

político cassado por 8 anos. A gente é responsável pelo que faz, mas a gente, graças a Deus, até hoje o 

resultado chegou positivo e também deixar os parabéns a nossa grande equipe aqui de dentro da 

Câmara. Também deixaria aqui os meus parabéns ao vereador Rodrigo no dia 27 passado, completou 

mais 1 ano de vida, Rodrigo, que Deus te abençoe e te dê muito sucesso na tua caminhada. Isso é uma 

bênção de Deus. A gente agradece o ano que passou e pede muita proteção para o ano que virá. No dia 

26, aqui na praça, tinha era o dia do desafio, onde foi feito com os comércios aqui, com o pessoal, com 

as escolas, com a escola JJ, onde estive participando. O secretário da educação coordenou aqui 

também, junto com o pessoal do Sesc. Foi muito legal, foi muito positivo. É onde ele esteve também nos 

comércios aqui na cidade, promovendo o dia do desafio. Também a gente sabe como falou aqui o 

vereador Jaire Varlei as necessidades do município. Eu te entendo vereador, precisamos. Precisamos 

ir muito mais, mas eu gostaria de dizer aqui duas notícias positivas para o nosso município, que eu não 

acredito que nem que fosse oposição a pessoa não gostaria de saber o início da sede da construção da 

casa do mel na granja, já se iniciou, hoje estive falando com o prefeito e eu acho que estamos à espera 

desse acontecimento há muito tempo. Então eu acho que já é um dos belos trabalhos que vai dar suporte 

para o nosso município e para os nossos, para o nosso pessoal e também o início dos trabalhos de 

pavimentação na rua Nestor Briddi, na rua da Brigada, onde sábado já depositaram um pouco de 

material. Então são coisas que acontecem dentro do município que a gente tem que agraciar porque, 

claro, acontecem coisas que estão faltando em nosso município, mas acontecem coisas boas. Não está 

fácil a gestão pública não é fácil, tem que ser tudo no mais cuidado de documentação para que as coisas 

aconteçam. Falta documento aqui, falta ali, atrasou a pavimentação da rua, que seria coronel Juca 

Tavares, que está quase concluída. Fazem 4 anos e eu espero que essa outra rua, dentro de pouco 

poucos meses, 2 meses, quanto muito esteja concluída, a firma está bem segura do que quer fazer e o 

prefeito está muito contente porque tudo está contribuindo para dar certo." Usou a tribuna o 

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

presentes. "Também queria deixar aqui meus parabéns para o pessoal que fizeram a janta da APAE. 

Tive presente com algum colega, vereador também esteve. É muito importante ajudar. Essa janta que 

foi muito importante porque a gente sabe que não é fácil nada para ninguém. Então cada vereador 

ajuda numa área, outro ajuda noutra, de repente não estão todos presentes neste momento, mas eu acho 

que nesse momento, todos têm que ajudar nas festas e principalmente também a Apae. Também queria 

dar os parabéns para a Capela Santa Terezinha também tive domingo lá. Uma grande festa, 

infelizmente por causa do tempo não teve mais gente, mas teve um belo almoço para bastante coisa e 

também queria deixar os parabéns para eles também. É muito importante a gente apoiar essas capelas 

dessas comunidades, fazer a nossa parte como vereador, a gente fazer lá ajudar e prestigiar. Também 

queria falar sobre o que os colegas já falaram, alguns sobre o avião desse da praça aí. Cada um pensa 

de um jeito. Outro pensa de outra maneira, cada um tem a sua ideia. Ninguém pensa igual se não, o 

mundo não teria problemas. Eu acho que foi um investimento errado, de 114.000 porque eu acho que 

as escolas estão precisando de reformas urgentemente e a agricultura também está muito defasado. Eu 

acho que a prefeitura não está dando apoio para agricultura, então eu acho que esse 114.000 aí deveria 

ser aplicado na agricultura, no momento ou nas escolas. Mas isso cabe ao prefeito ele tomar a decisão 
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dele e eu aqui fazer o meu compromisso de fiscalizar como sou vereador também estava vendo aqui a 

compra de livros também, mais de 100.000 parece que foi 114.000 que me mandaram também que 

necessita de internet com computadores para os acessos dos alunos. Então o investimento também 

grande de 114.000. Também não apoio porque é que nem eu falei se agricultura não ir bem no nosso 

município e as escolas também. Não tem como, então é isso que eu venho dizer. Eu tenho meu 

pensamento e os colegas têm o deles. Só que o meu compromisso aqui não é para defender o prefeito e 

sim defender o povo. E não para assegurar bandeira de partido também não estou aqui porque quem 

me botou aqui foi o povo. Então fico faceiro quando o pessoal manda mensagem para mim, eu me 

orgulho por estar aqui hoje, nesta tribuna, falando que eu estou fazendo meu trabalho pelo povo e não 

para defender o prefeito. Também queria falar sobre a estrada do Solka também, está aqui o pedido eu 

fiz dia 19/04/2021, eu e o colega Marcirio fizemos o pedido juntos. Fui lá, tirei foto, filmei. Muitos 

criticam meu trabalho, mas eu acho que nem eu sempre comento, o Facebook é uma ferramenta de 

trabalho. Muita gente às vezes não tem como vim até a cidade. Então o Facebook hoje leva a notícia 

até a sua casa. É muito triste para nós, para mim, principalmente como vereador, a gente tá mendigando 

uma estrada porque eu mesmo quando ganhei de vereador, eu falei que jamais eu ia botar uma estrada, 

porque eu acho que a gente tem que trabalhar para desenvolver o nosso município. Só que infelizmente 

eu vi que sem estrada a gente não vai conseguir chegar ao lugar algum, porque se não tiver a estrada 

vai quebrar os ônibus escolar, não tem como ambulância buscar o paciente em casa, levar até a cidade. 

Então, hoje o básico da nossa cidade tem que ter acesso de estrada boa e um posto de saúde 24 horas 

atendendo a população. Eu acho que é o mínimo de dignidade. O prefeito tem que ter estrada boa e 

posto de saúde. Mas é que nem eu falo, cada um pensa de um jeito. Cada um pensa do outro. E o meu 

jeito de mudar, eu posso ser vereador por 4 anos, mas não vou ficar aqui dando tapinha nas costas de 

ninguém e tá puxando o saco de um e outro porque meu compromisso é fiscalizar, uns entendem de uma 

maneira outros entendem de outra. Eu entendo que o que nós sempre comento, sempre digo aqui, o meu 

compromisso é com o povo. Estou pelo certo." 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. "Primeira mão, 

presidente, quero pedir desculpa pelo meu atraso que estava em São Jerônimo, saí de lá 5 e 15 da tarde, 

a estrada estava quase que intransitável, mas eu como comprometido com a Câmara, como eleito fui 

eu nem que eu chegasse um pouco atrasado, mas eu viria. Então, graças a Deus deu certo na viagem. 

Aqui estamos. Eu queria comentar rápido presidente sobre... é parabenizar desculpa, o vereador 

Rodrigo pelo seu aniversário na semana passada. É como tu costuma dizer, acho que perdeu o meu 

número, não é? Não me ligou, mas tu me avisou. Tu falou que ia ter alguma coisa, mas daí não deu pra 

ir, tá certo? E também é. Não podia deixar de parabenizar a Apae é pelas olimpíadas que participaram 

nesta semana em Canoas, mais precisamente, tivemos alunos premiados ali, como sempre, uma bela 

organização das meninas da Apae lá, do presidente Gabriel e de toda a sua equipe que trabalha, que 

se desprende para fazer o melhor para aquelas crianças que tenho certeza que aquela medalha no peito 

como já ganhei algumas, eu tenho certeza que para eles vai ser para história, não é? Então isso a gente 

tem que cada vez mais é ajudar, apoiar assim como a janta das massas na sexta-feira também. Meus 

parabéns à organização. Estive ali. Só não fiquei por problema de saúde, mas peguei ali. Comprei a 

massa, levei embora, estava muito bom e quero deixar os parabéns a toda equipe que participou das 

olimpíadas, participou da janta e todo mundo que pode, de uma forma ou de outra, ajudar. Queria 

também presidente comentar aqui nesta semana passada tivemos aqui na segunda-feira passada, apesar 

de não termos a sessão por ser a quinta segunda, tivemos uma audiência pública de contas do primeiro 

quadrimestre da gestão de 2022. E os números, como se esperava, foram excelentes. Quero deixar mais 

uma vez aqui meus parabéns a contadora Viviane, que é a segunda vez que ela vem aqui com os 
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pareceres dela muito bem didáticos, muito bem detalhados, entendíveis, valores e nomenclatura do que 

que é feito, do que é gasto e onde é gasto. Isso que a gente quer, isso que a gente sempre pediu e graças 

a Deus os números estão muito bons. É mesmo nós sabendo que estamos aí. Esperávamos que estávamos 

passando da pandemia, mas parece que daqui a pouco ela volta. Então a gente tem que ter muito 

cuidado. O prefeito sabe disso, de um momento em que a pandemia, que as verbas de pandemia no 

pararem de vir, talvez os orçamentos enxugue um pouco. Então, por isso que muitas vezes as pessoas 

dizem, bah o prefeito tem 2, 3, 4.000.000 em caixa e não faz nada, mas ele não está de todo errado. 

Algumas coisas fazem, mas precisa ter reserva que amanhã ou depois pode ser que esses repasses 

diminuam e daqui a pouco pega o prefeito com as calça curta e daí sim vamos ter problema com outras 

coisas. E queria também deixar dito que a audiência pública que teve após as 4 horas na presença do 

secretário Danio, também números excelentes assim, ó, e eu tenho certeza que isso é verdade, não tem 

porque vim aqui com números distorcidos. A saúde aplica hoje 20%. Como sempre, aplicou mais do 

que o mínimo que o mínimo é 15. É rapidinho, assim, ó, é, no último. No último quadrimestre, em torno 

de 3000 pessoas transportadas pelos carros da saúde no ESF dos Pachecos, em torno de 2100 pessoas 

atendidas entre técnicos, enfermeira e o médico, então a gente vê reclamações do posto de saúde, vê 

reclamações do atendimento, mas eu tenho certeza presidente que geralmente são casos pontuais. Eu 

já presenciei isso de repente, de atraso do médico, saiu pelo seu lanche ou, de repente, atraso na ficha? 

Tem um pouco de, as pessoas esperam ali um pouco mais do que deviam, mas eu tenho certeza que a 

nossa saúde hoje é referência na região, não porque o João ou que o Pedro me falou, porque tem 

números, tem dados e quando nós temos dados, não tem como rebater contra. E queria fazer uma 

pequena fala vereador Fábio, sobre aquela situação que o senhor mostrou ali e deixar dito para os 

vereadores que nós temos na casa circulando aqui o projeto 036/22, que fala sobre código de postura 

da cidade e o código de postura enquadra isso, enquadra o feitio da sua calçada, a limpeza da sua rua 

e dentre tantas outras coisas, então eu pediria vereadores que peguem ali com as gurias, imprimam e 

leiam para vocês estarem por dentro e de repente colocarmos emendas que talvez precisamos que 

algumas correções que sejam, sejam pertinentes. Não está na pauta vereadora, foi retirado por 

enquanto, mas ele vai ser. Eu estou com ele impresso ali e acho que é bom todo mundo dar uma lida 

para a gente poder rebater essas situações que acontece para não ficar o disque pelo disque." Usou a 

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

se faziam presentes. "Quero iniciar a minha fala aqui parabenizando comunidade dos Marques, a gente 

fica feliz com a retomada dos eventos que estão acontecendo no nosso município. E esse mês todos os 

domingos temos eventos de nossas comunidades do interior. Assim também quero parabenizar a Apae, 

primeiramente pelas olimpíadas, onde a gente viu no desfile que fizeram no centro da cidade a alegria 

dos jovens participando ali, expondo suas medalhas que receberam. Eu deixo meus parabéns a todos e 

também a todos que se envolveram no evento da última sexta-feira à noite no paroquial. Na semana 

passada, também participei da audiência pública, no momento, também parabenizei a Contadora 

Viviane. Aqui quero parabenizar novamente pela forma didática como ela explanou a situação. Muitas 

vezes, a questão de contabilidade é uma questão mais pesada é uma questão não tão atrativa e ela 

conseguiu expor muito bem os dados que tinha para trazer. Fiz o questionamento também a questão da 

folha. Muitas pessoas me perguntam, hoje, a gente está em 49,28% de comprometimento com o pessoal. 

Isso é de certa forma preocupante, pois no começo do ano, sempre tem muita verba extra entrando 

IPVA, IPTU e diversos outros recursos que acaba fortalecendo o caixa no começo do ano e que venha 

a faltar, digamos assim, no final do ano. Mas deixamos aqui a preocupação. Fazer um pedido verbal 

aqui, eu hoje sei que está por ser feito, mas quero fortalecer aqui o pedido. Hoje eu estava na prefeitura, 

chegou um morador da região do Arroio Grande, questionando ali a questão do transporte na região 

ali. E das estradas, aí o secretário Eduardo disse que vai ser uma das primeiras regiões a ser 
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cascalhada. Agora, com essas caçamba que estão sendo... que vão ser utilizada. Com relação ao que 

foi falado, aquela questão do avião da praça. No começo do ano, quando fiquei sabendo dessa licitação, 

fiz uma indicação, foi aprovada por unanimidade, sugerindo ao prefeito que trocasse o objeto que foi 

comprado, não que seja contra as crianças ter um brinquedo daquele porte, mas conhecendo a situação 

das escolas do nosso município, conheço a situação de cada escola e conheço a situação das escolas 

da nossa região. Estamos bem defasados em questão de estrutura das nossas escolas. Não temos 

nenhuma quadra coberta em nenhuma das escolas. Enquanto isso, os nossos vizinhos Cerro Grande e 

Sertão Santana e creio que Mariana Pimentel também já esteja com todos as quadras cobertas, Cerro 

Grande tem muito mais escola e todas são cobertas, nós não temos nenhuma escola com quadra coberta. 

Eu acho que o recurso que foi comprado esse avião é um recurso livre, que poderia ser investido em 

qualquer coisa, em qualquer área. Então deixo aqui a minha posição, eu acho que sim, tem que se 

investir no lazer da juventude, mas acho que tem que discernir melhor as prioridades do que vai ser 

investido. Nosso, como foi comentado aqui antes. Todos os municípios dos estados do Brasil estão num 

momento de folga financeira, os recursos da pandemia o governo federal e também o governo estadual 

foram muito generosos com municípios. E aqui faz a comparação que o momento que o mundo está 

vivendo hoje é a mesma coisa que um filho quando recebe uma boa herança de um pai. Se ele não usar 

bem, aplicar bem o valor da herança, quando vê está quebrado e é assim que está o nosso município, 

recebeu uma herança do governo federal através de recursos e que se não aplicar bem quando vê faltar 

lá na frente, está sendo, por exemplo, foi gastado nesse avião 114000 está sendo criado cargos hoje, eu 

serei favorável por causa que são 2 regiões que são muito desassistidas historicamente no nosso 

município, mas peço cautela ao prefeito no que é vai investir esse dinheiro. Também hoje quero fazer 

um comentário rapidamente, conversei com a Tati ali do telecentro e ela me passou um relatório de 

quantos atendimentos que ela fez e ela até comentou que teve outros vereadores conversando com ela, 

foi feito um pedido para que seja alterado o setor dela e eu acho que a gente tem funcionário que se 

propõem fazer bem mais do que sua atribuição que atende muito a nossa população, como é atendido 

em diversos setores. Há dezenas de pessoas procuram lá para fazer diversas coisas. Eu acho que tem 

que ser valorizado melhor e dar uma melhor estrutura." Usou a tribuna o VEREADOR RODRIGO, 

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

parabenizar a ex-presidente Laureni pela aprovação de suas contas. Parabenizando ela parabenizo 

todos os funcionários que ajudaram que isso acontecesse. Também sobre a janta da APAE, muito boa, 

acho que nem todos puderam ir, mas é que nem já foi dito aqui, indo um vereador com certeza está 

representando todos, independentemente de partido. E também deixar aqui um agradecimento especial 

ao Andrei Semensatto que fez uma explanação junto a janta da APAE lá, sobre a questão da nota fiscal. 

O quanto à APAE já ganhou quando a gente bota o CPF na nota, isso é muito importante. Nossa escola 

JJ já ganhou e o posto de saúde já ganhou. Então isso é interessante e acho que cada vez mais a gente 

tem que colocar o CPF na nota, independente do valor sempre no final soma alguma coisinha para as 

entidades. Também parabenizar a todos da diretoria da Santa Terezinha, os que não fazem parte da 

diretoria, mas que ajudaram a tocar aquela festa muito bem organizada, pessoal, comunidade ali 

recepciona a gente muito bem. E já contraponto, já convidando todos para a festa da Aparecida, 

domingo que vem. Com certeza vai ser uma grande festa, também. Também agradecer os colegas 

vereadores, aos meus amigos por dia 27 recebi várias mensagens me parabenizando pela passagem do 

meu aniversário. A gente nota que tem bastante amizade dentro da cidade e também fora da cidade. 

Recebi muitas mensagens, ligações. E vereador Marcos aqui é falado às vezes em união, mas eu acho 

que vocês não olharam o grupo da Câmara porque eu não esqueci de ninguém, eu disse que de repente 

algum osso eu ia sapecar lá para fazer uma sopa lá, mas deixando o brinquedo de lado agradeço todos 

os vereadores aí que me parabenizaram. E todos os amigos aí. Também eu não vejo polêmica no avião 
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da praça, eu tenho um amigo meu que dizia que se reelegesse o prefeito, quando vê ia ter concretar os 

cantos do município, os cantos do município para não decolar. Eu não sei o que as pessoas estão tão 

preocupadas, se é que vai decolar ou sei lá. Eu acho engraçado que quando um prefeito olha para o 

nosso centro é porque é muito valor, quando não olha é porque não está olhando para o centro da 

cidade. Aí eu não entendo. Até muito bonitas palavras do meu colega quando fala em herança, imagino 

que já esqueceram a herança que o prefeito pegou. Imagino eu que já, decerto já esqueceram. Isso 

mostra o bom trabalho, a herança que ele pegou e como está hoje pode estar melhor ainda no futuro. 

Aqui a gente já teve vereadores querendo votar contra numa outra legislatura aos brinquedos e doces 

das crianças no Natal. E na época, até não estava muito a favor do prefeito mesmo. Tinha uns 

probleminhas nosso. E eu disse, aqui, se tem uma coisa que eu não vou contra, é o doce das crianças e 

os brinquedos das crianças. Que muitas crianças só ganha aquele carrinho, aquela boneca daqui, vocês 

podem achar que não. Mas tem muito isso no interior. Até muitas vezes não é que de repente os pai, os 

familiares, não possam dar, mas não se tocam nesse detalhe que a criança acredita no Papai Noel e 

tem que acreditar, até onde der. Então tudo que vier para o lazer das nossas crianças, se for o valor 

que foi, não sei, foi feito licitação, acredito eu que quem ganhou, ganhou por este valor é porque 

realmente era o preço porque a licitação tenho certeza que foi feita com responsabilidade, agora se o 

valor é alto, um incentivo dentro da nossa cidade é alto, bom, aí é outra situação, se nós pensar nós 

pensar assim nunca vai acontecer dentro da cidade e nem fora cidade, é o meu pensamento e seja 

investimento bom ou não, tem que investir, a herança a gente vê aí porque sabe a herança que o Elomar 

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

por unanimidade as seguintes proposições, Projetos de Lei e Diárias: INDICAÇÃO Nº 081/2022 DOS 

VEREADORES FABIO, ALVICIO, MARCOS E RODRIGO que seja colocado monitores nos 

transportes escolares para acompanharem os alunos, principalmente as crianças pequenas. 

INDICAÇÃO Nº 082/2022 DO VEREADOR ALVICIO que seja cedido uma colheitadeira de milho 

para Associação Costa da Serrinha do Cerro dos Abreus. INDICAÇÃO Nº 083/2022 DO VEREADOR 

RODRIGO que se sobrar brinquedos da pracinha após a colocação do avião que seja cedido para as 

escolas municipais. INDICAÇÃO Nº 084/2022 DOS VEREADORES MATEUS, MARCIRIO, 

LEANDRO E JAIRE VARLEI que seja implantado o sistema de Agentes Comunitários de Saúde em 

todo o território municipal. JUSTIFICATIVA: Os Agentes são a linha de frente do SUS indo de casa 

em casa mantendo o contato com a população e assim tendo um amplo controle dos casos de saúde de 

nossa população. Salientasse ainda que com a nova lei do piso dos Agentes Comunitários de Saúde os 

gastos com pessoal destes não incidem no percentual de gastos com pessoal. INDICAÇÃO Nº 085/2022 

DOS VEREADORES JAIRE VARLEI E MARCIRIO que seja instalado uma sala de fisioterapia 

junto ao ESF - Zona dos Pachecos.  JUSTIFICATIVA: Aquela localidade fica distante quase 30 km do 

centro do município, e não existe transporte regular de ônibus para o centro, e isso acaba gerando 

dificuldades financeiras de deslocamento dos munícipes, que deixam de fazer um correto tratamento e 

recuperação de sua saúde, 99% dos munícipes que usam os serviços do ESF, Pachecos, Gramal, Serra 

do Herval, são agricultores, cultura de fumo, sofrem com muitos problemas de coluna, e a fisioterapia 

auxilia muito no tratamento. INDICAÇÃO Nº 086/2022 DOS VEREADORES FABIO E 

MARCIRIO que seja utilizado o prédio da escola Liberato Salzano Vieira da Cunha que foi desativada 

para a instalação de uma creche municipal. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 061/2022 DO 

VEREADOR LEANDRO que seja providenciado patrolamento da estrada que dá acesso à casa de 

Paulo Bittencourt e na casa da Gerci esposa do Goulart. Justificativa: Patrolam a estrada geral e não vão 

até a casa desses moradores. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 062/2022 DO VEREADOR 

LEANDRO que seja providenciado colocação de canos na rua Visconde de Pelotas, pois os moradores 

não conseguem ter acesso as suas casas. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 063/2022 DA 
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VEREADORA LAURENI que seja tomado alguma providencia no arroio que dá acesso à casa do 

falecido Getúlio, na localidade costa do rolante, onde há quatro crianças que não estão frequentando a 

escola devido terem que atravessar o arroio a pé para irem até o transporte escolar. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 027/2022 DO VEREADOR MARCOS que informe o que segue sobre o Projeto 

Kids.  Séries abrangidas; Temas abordados; Maneira de aplicação; Qualificação oferecida. PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO Nº 028/2022 DO VEREADOR MATEUS que seja informado quantos 

funcionários realizaram perícia médica com a clínica responsável e quais foram readaptados e que 

enviem documentação referentes aos processos desses. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 029/2022 

DOS VEREADORES MATEUS E JAIRE VARLEI que informe sobre o projeto pedagógico 

adquirido pela secretaria de educação com cópia do projeto e de todo o processo de licitação. PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO Nº 030/2022 DA VEREADORA LAURENI que informe como está o 

andamento da regularização da área de APP (área verde), há muitos proprietários de terrenos nessa área 

que estão pagando IPTU e não conseguem construir em seus terrenos. MOÇÃO DE APLAUSOS DOS 

VEREADORES RODRIGO, MARCOS, ALVICIO, FABIO E LAURENI; PROJETO DE LEI N° 

033/22; PROJETO DE LEI N° 034/22; PROJETO DE LEI N° 037/22; PROJETO DE LEI N° 

038/22; PROJETO DE LEI N° 039/22; EMENDA MODIFICATIVA N° 001/22 AO PROJETO 

DE LEI N° 040/22; PROJETO DE LEI N° 040/22; DIÁRIA DOS VEREADORES ALVICIO, 

MARCOS E RODRIGO; DIÁRIA DOS VEREADORES FABIO, MARCOS E RODRIGO. Após, 

passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra a VEREADORA LAURENI, 

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

"Também quero parabenizar a capela Santa Terezinha Zona dos Marques onde a gente, estive lá ao 

meio dia, não quis me demorar muito porque ainda não estou bem por completo da minha saúde, fui 

buscar um almoço e conversar um pouco com o pessoal mas digo assim pra vocês que é uma 

comunidade unida, muito bem organizado, uma carne especial, boa, aquela gente lá eles sempre cuidam 

muito e digo assim as comunidades tem as pessoas que se doam e se não fosse a doação de trabalho, 

eles serem unidos assim, nada vai pra frente e toda comunidade precisa ter um apoio, ter pessoas que 

trabalham em ver o bem comum e sim do próprio lugar e assim seria as outras diretorias de capelas 

que virão pela frente, mas eu deixo os meus sinceros parabéns a essas pessoas. Não poderia deixar de 

falar no jantar da APAE na sexta-feira, não pude me fazer presente, mas deixar meu grande abraço 

aqui para a diretoria, como já falei antes na pessoa do Gabriel, presidente hoje, da professora Clarice, 

das professoras que lá trabalham, não é? E também deixar aqui um reconhecimento muito grande de 

quem era a princesinha da APAE que é a Carlinha Oliveira, Carla da Heleninha, que hoje se encontra, 

não é, muito debilitada, a sua saúde, se encontra no hospital. Aonde essa menina ela estava sempre 

junto. Tanto nas olimpíadas estaria, né? Se ela estivesse bem, como na janta, como sempre, a Heleninha 

trabalhou na APAE. Quero deixar um grande reconhecimento a elas por não poder se fazer presente 

por estar num estágio assim que só Deus sabe o que seria melhor, né? A gente espera que Deus cuide 

delas lá. Tanto a mãe que nem a Carlinha, seria esse presidente." Usou a palavra o VEREADOR 

LEANDRO, Líder do PSB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes."Eu também queria desejar novamente os parabéns para o pessoal da APAE e a garotada aí 

que representar nosso município e trouxeram medalhas para os municípios e que nem a colega Laureni 

falou sobre a Heleninha que está com a Carlinha no hospital, já liguei para ela, mandei mensagem, o 

que precisar de mim, pode contar comigo porque umas pessoas que o pessoal gosta muito da Carlinha 

já vem de anos e estar nessa situação aí. Bah é triste, mas é que nem a Laureni falou, o que precisar 

pode contar com nós aí. Também queria comentar sobre a cesta básica, no Sicredi arrecadando este 

ano novamente. Foi lá o colega o presidente da casa, Alvicio já fez a parte dele, eu também hoje fiz a 

minha parte para ajudar o nosso município. E também os colegas se puder dar um, chego lá e ajudar 
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também e mais alguém da cidade, o que puderem arrecadar, eu acho que será muito importante para 

nós. Queria falar sobre a estrada lá da Cachoeira do Solka, que eu postei ali no meu status. E depois, 

outro dia, o Solka me ligou e mandou mensagem muito feliz que era 8 e meia, já estavam lá fazendo a 

estrada. Queria dar os parabéns para o Magrão ali que fez. Eu comentei com ele, acho que a gente não 

precisa dar os parabéns. Eu acho que o prefeito e o secretário tem que criar uma vergonha na cara e 

fazer esse trajeto de 6 em 6 meses nessas linhas, não é só para beneficiar ali o ponto turístico e penso 

que é do Solka e sim, mais de 2000 arrobas de fumo que sai daquela localidade que sai lá na 

Figueirinha. Então não é para defender lado aqui e dar os parabéns para ninguém. Como eu sou pago 

para fiscalizar e os secretários para fazer o serviço. Então, às vezes o pessoal confunde que é por 

politicagem, eu não, eu estou fazendo meu trabalho, que é fiscalizar. Também queria dizer sobre a festa 

da Aparecida. Agora que vai ter domingo, quero estar lá presente novamente. Gosto de ir todos os 

domingos, comer um churrasco na festa, apoiar as comunidades. Convido todos também. É muito 

importante e também queria falar novamente. Hoje vários pais mandaram mensagens falando que os 

ônibus já não estão fazendo o trajeto para a escola, então a briga pelas estradas para que para dias de 

chuva que nem hoje o aluno ir até a escola e não ficar em casa por falta de estrada ou que o ônibus 

está quebrado e sim, algo imprevisto acontece, mas não sempre. Toda vez que chove agora o aluno não 

pode ir para o colégio. Então, tem que tomar uma atitude no ano, não é no mês e sim pegar a apoiar 

nas população." Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero para parabenizar também a 

APAE pela janta aonde eu não pude me fazer presente porque tinha visita na minha casa, aí não podem 

fazer presente, mas colaborei, comprei 3 ingressos ali e deixei ali para doar para os alunos da APAE, 

então pelo bem dito pelos colegas vereadores que estava muito bom, então eu só tenho a parabenizar 

eles pela organização. Também quero parabenizar o pessoal da Capela Santa Terezinha pela festa do 

último final de semana de ontem, onde que eu me fiz presente estava muito boa. Até foi um dos últimos 

a sair de lá. Festa 100% apesar da chuva atrapalhar um pouco, a festa estava muito boa, então deixo 

meus parabéns. Também quero passar aqui para o pessoal que nos assiste pelo Facebook, o resultado 

do almoço beneficente da Daiane na associação Costa da Serrinha, que o presidente, me passou os 

valores. Pix, feito para Daiane Lima Ferreira, 8.866,00 reais. Foi feito Pix, então deixo meus parabéns 

para todos que se fizeram presente e a todos que trabalharam lá também na organização. Também 

quero deixar um pedido de informação verbal aqui para o município sobre a situação do município, se 

está em dia para receber as emendas dos nossos deputados agora deste ano. Eu tenho a informação 

aqui que dia 4/05/2022 o município estava inadimplente, não podia receber emendas. Como eu sou um 

vereador que consigo bastante recurso com meus deputados, onde que me mandaram aqui, ó? que em 

2017 consegui o recurso para a escavadeira que hoje está aqui no município, já 100% pago. Também 

tem agora mais uma emenda de 420.000 que foi cadastrado um caminhão caçamba trucado e está 

correndo o risco de não vim essa emenda devido ao município, se não tiver com a documentação 

regularizada e me preocupa mais, que tem as emendas dos outros colegas vereadores também. Se não 

vier dessa minha emenda do deputado, o deputado Giovani Cherini também não vai vir a emenda dos 

outros colegas vereadores, então aí a gente vai perder por este ano, essas emendas. Aí já me mandaram 

aqui também o PL já coloca 670.000 no município, se conseguir comprar esse caminhão caçamba." 

Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Gostaria de primeiramente parabenizar o vereador 

Rodrigo pela passagem do seu aniversário, infelizmente eu tinha um evento em Camaquã, do partido, 

não pude participar, mas remarcar pode avisar. Fiquei feliz conversando com o Elias da Emater, me 

informou que parece que essa semana é pra para chegar um agrônomo na Emater, vai ter um técnico 

da área agora. Tomara Deus que se concretize. Quero aqui rapidamente também agradecer aos 
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defensores públicos da união que estiveram aqui na sexta-feira passada com o projeto DPU para todos, 

onde no ano passado fiz esse pedido, que eles viessem ao município diretamente eles estão, já vieram 2 

vezes com vários atendimentos e inclusive teve várias pessoas agradecendo a eles ali porque 

conseguiram destravar suas aposentadorias, seus benefícios. Fazer um comentário também aqui chegou 

nessa casa um projeto para modificar a questão de uma gratificação para as professoras que dão aula 

para os alunos especiais. Eu acho que o nosso município está em débito com os professores ainda a 

partir do momento que não cumpre o piso do magistério e nem busca uma solução, nem busca um 

acordo para tentar pagar esse piso, esse direito dos professores que está gerando um débito para o 

nosso município. Então eu acho primeiro a gente tem que botar em dia com os professores para depois 

tentar negociar alguma coisa, então já adianto que enquanto não houver um acerto alguma coisa, meu 

voto é contrário para qualquer tirada de qualquer direitos do magistério. Quero agradecer a todos que 

acompanham, nos acompanhe nas redes sociais e uma boa noite a todos." Usou a palavra o 

VEREADOR FABIO, Líder do MDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Quero parabenizar também a APAE pelo evento ali da noite das massas ali e 

o bingo beneficente. Não pude me fazer presente, mas também contribuir, comprei os ingressos ali, 

estava muito boa a janta também, então deixo meus parabéns aqui ao pessoal estender novamente o 

convite para a festa agora, dia 12 da Nossa Senhora Aparecida também convidar o pessoal para se 

fazer presente. E que nem o colega Marcos falou ali a respeito do projeto que estava nessa casa ali. O 

projeto de código de postura. Onde o executivo vai poder tomar algumas atitudes com essas pessoas 

que tem descaso com a nossa cidade, que nem aconteceu ali antes, ali. O projeto foi retirado. Tomara 

que volte logo para nós votar esse projeto que a prefeitura tenha readequado o que precisa ser 

regulamentado nele lá e encaminhe novamente para nós. Quero só fazer mais um comentário a respeito 

do avião da praça ali. Em época de campanha, uma pessoa comentou no município que um prefeito não 

tinha, como é que eu vou te dizer, ele não tinha compromisso nenhum nem com a praça municipal da 

nossa cidade e agora essa mesma pessoa que fez os comentários na época da campanha, hoje criticando 

que o prefeito investiu nesse aviãozinho na praça ali, então, é difícil contentar a todos, parabenizo o 

prefeito por estar investido em nosso município, seja em qual setor, seja na saúde, na educação e que 

não deixa de investir, procure sempre investir na nossa cidade. Questão das emendas ali também o 

colega Marcirio falou também, fiquei curioso, tomara que encaminhem uma resposta para nós aí ou 

então também vou na prefeitura lá me informar a respeito disso, mas acredito eu também que esteja 

tudo certo, porque há poucos dias eu já fiquei sabendo que teve emendas, que foram depositadas. E tem 

uma também do Alceu Moreira agora que me informei lá com assessor dele, até o final desse mês é 

para estar no caixa da prefeitura a emenda lá de 150.000 para a reforma do ESF dos Pachecos. Então 

tomara Deus que tem esteja tudo regulamentado, para nós poder receber essas emendas aí." Usou a 

palavra o VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder do PDT, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Bem, primeiramente quero parabenizar o vereador 

Rodrigo pela passagem do seu aniversário. Meus parabéns, Rodrigo. Tudo de bom que Deus te ajude e 

continue sendo essa pessoa que tu é aí, vai trabalhando que o resto vem. Também quero agradecer a 

todos que nos assistiram aí pelas redes sociais aí há pelo Facebook também já dei os parabéns à Santa 

Terezinha. Quero deixar o convite aqui para todo mundo, como eu já fiz, domingo, agora temos a festa, 

se Deus quiser, vão estar ali na Nossa Senhora Aparecida, depois tem a, não me lembro que dia é de 

na cabeça agora não lembro, do Passo Grande e também lá na Santa Rosa de Lima vamos ver se 

faremos presentes nós todos, vamos ajudar o nosso município. Como os colegas já falaram, eu fui o 

primeiro a falar a respeito desse avião, eu disse que eu não sou contra, mas tem muita coisa que é mais 

necessário que esse avião, a pracinha já tinha para as crianças brincar tem, mas tem bastante coisa e 

como investir numa rua como eu já falei, prédios para essas máquinas todas na rua, já não é de agora 
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já faz 22 anos. Mas como tem máquina nova agora ali que a gente sabe, aquelas plantadeiras, tudo na 

rua, vocês sabem melhor do que eu que isso estraga. Então não precisa ser de material, fizesse até de 

madeira, não ia gastar 114.000 e nem livros que não está sendo usado esses livros em nosso município, 

não tem internet, os colegas já falaram aí 114.000 livros. O livro tu agarra numa ponta fica com as 

folhas na mão, mas tudo bem, comprou nada, o prefeito que sabe o que faz, então deixo esse pedido aí, 

primeiramente ele faça um prédio ali. Isso vai ser bom para todo mundo." Neste espaço, usou a palavra 

o PRESIDENTE ALVÍCIO.  "Também vou dar meus parabéns para o nosso vereador Rodrigo pela 

passagem de seu aniversário. Não pude ir na janta, porque tive uma reunião. Mas quiser fazer de novo 

e nos convidar aí nós vamos ter tempo para ir. Também quero dar os parabéns para a grande festa na 

Santa Terezinha, na zona dos Marques, estão de parabéns a diretoria ali muito bem organizada, uma 

festa muito boa, bem animada. Estava ótima a festa. Também quero convocar o povo e convidar para 

a próxima festa na Aparecida, domingo que vem, vai ter um conjunto show de bola ali, domingo eu 

tenho certeza que vai estar super lotado, porque o conjunto é bom. Quem não conhece vai lá que vai 

ver o que é que vai ser essa festa, vai ser uma das maiores festas ali naquela localidade na Nossa 

Senhora Aparecida, convoco a todos que se faz presente ali e apoie aquela localidade ali, que é muito 

importante." Nada mais havendo a tratar o presidente determinou encerrada a presente Sessão, 

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

 

 

Sala de Sessões, 06 de junho 2022. 
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