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Aos treze 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 oitava 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 017/22, previamente recebida 

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

RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. GP nº 122/2022 encaminhando os Projetos de Lei nº 45/2022, 

46/2022, 47/2022, 48/2022 e 49/2022. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À 

PREFEITURA: Of. N° 025/22 encaminhando proposições aprovadas em 06 de junho de 2022; Of. Leg. 

N° 033/22 informando aprovação do projeto de lei n° 033/22; Of. Leg. N° 034/22 informando aprovação 

do projeto de lei n° 034/22;  Of. Leg. N° 035/22 informando aprovação do projeto de lei n° 037/22; Of. 

Leg. N° 036/22 informando aprovação do projeto de lei n° 038/22; Of. Leg. N° 037/22 informando 

aprovação do projeto de lei n° 039/22; Of. Leg. N° 038/22 informando aprovação do projeto de lei n° 

040/22, com emenda modificativa. 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 MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e 

as pessoas que se faziam presentes. "Inicio aqui a minha fala parabenizando a comunidade da nossa 

Aparecida pela grande festa que foi feita ontem. A gente fica muito feliz de ver essa retomada dos 

eventos e fico também muito feliz por onde estar na festa e ver várias pessoas de fora do município 

prestigiando, pessoas que nem conheciam o interior do nosso município, ali tinha vários conhecidos 

aqui do Sertão Santana, de Cerro Grande do Sul, gente que nem conheciam aquela região ali e estavam 

prestigiando, isso é uma forma importante de turismo, de entretenimento trazer gente de fora para nosso 

município, conhecer o nosso município, que essa comunidade possa fazer muito mais eventos tão 

grandes quanto esse. Também creio que essa comunidade teve uma grande felicidade quando 

selecionou essa banda que tocou ontem. Há uns anos atrás, infelizmente não pode fazer naquele ano, a 

festa com este Tchê Guri e veio fazer hoje, mas creio que nunca se imaginou que íamos ter a sorte e a 

felicidade de nessa banda a gente ter um rapaz daqui. Um baterista nosso querido Luan, filho da nossa 

querida Solange. E para mim foi uma felicidade muito grande estar ali vendo a alegria e o orgulho da 

família desse jovem. Está aí a Solange que estava lá babando, o Leandro, que não, não tirava o olho de 

nenhuma batida da bateria que o Luan estava tocando ali os tios estavam o Luiz, dona Ira, o Andrei, a 

namorada, minha prima Tainara também bem orgulhosa. Fico muito feliz e peço a Deus que esse rapaz 

tenha uma grande, um grande futuro. Com certeza já tem um grande futuro traçado e vai fazer, levar o 

nome do município sempre muito longe. Meus parabéns a ele e como o pessoal da banda falou, parabéns 

a Solange e o Leandro pela educação que deram para o rapaz. Fazer um comentário aqui também com 

relação ao postinho dos Pacheco, hoje uma pessoa me mandou mensagem até perguntando o que tinha 

acontecido com o doutor Carlos. Daí quero até passar para a população que talvez não esteja 

acompanhando, o doutor Carlos ele foi selecionado pelo programa mais médicos. Antigamente, vinha 

os cubanos, depois vieram médicos brasileiros formados no exterior. Doutor Carlos é formado no 

Paraguai e com o tempo ele fez o revalida e conseguiu o título com a ordem do conselho brasileiro. E 

isso abriu um leque bem maior para ele. Aí recebeu uma proposta muito, muito interessante. De um 
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município vizinho. Então deixar colocada essa situação para a população, com certeza o executivo vai 

estar correndo atrás ou pelo através do mais médicos, que é o programa do governo federal, ou através 

de um contrato, mas peço aí o executivo a maior celeridade possível. Porque eu sei o quanto aquele 

postinho desafoga o nosso centro aqui, o nosso UBS aqui, Enfermeira Neusa Barragan. Quero aqui 

deixar uma reclamação. A questão das respostas faz dias e dias que não vem uma resposta para essa 

casa. Não quero me arriscar, mas esse ano, não sei, não sei se veio 10 ocasiões veio resposta, creio que 

muito menos do que isso e existe prazos que devem ser cumpridos a questão de respostas então, deixo 

aqui minha indignação e pedido. O prefeito foi vereador várias vezes. O vice foi vereador. Cobraram 

bastante a questão das respostas. Me lembro bem dessa situação e acho que é a vez deles estar dando 

um exemplo e estar cumprindo esses prazos que a lei determina. A Câmara é um órgão muito importante 

e muito que tem que ser respeitado pelo poder executivo. Outra reclamação, quero fazer aqui é que 

novamente veio projetos de contratação em forma de pacotão, como a gente chama. Não vou tirar o 

corpo fora dizer que em outras administrações não era feito isso, era feito, não adianta não estar 

dizendo o contrário, mas a mesma forma o prefeito e o vice reclamavam desses pacotões aí tu quer 

botar, tu é contra o projeto em uma parte do projeto, mas não pode ser contra o projeto que vai trancar 

em outra parte ali. Por exemplo, hoje eu tenho até uma indicação a respeito da questão do motorista 

de ambulância. A gente tem gente do quadro que tem uma excelente formação ali. Vou citar o nome, 

está na indicação, o Adriano Nascimento, é um cara que foi motorista da saúde em tempo que eu era 

coordenador, sempre todo o tempo ele foi o motorista é um dos caras que mais conhece Porto Alegre, 

que mais conhece qualquer atalho em Porto Alegre. É um cara que participou dos bombeiros 

voluntários em Eldorado do Sul, tem todos os cursos de APH e tudo mais. E está em outro setor hoje, 

um setor que não precisa tamanha qualificação, um setor bem importante, tem que ter bastante 

responsabilidade, mas não usufrui dos conhecimentos que tem essa formação que ele tem, então eu 

acho que o executivo deveria estar pensando melhor essas contratações e não enviando em forma de 

pacotão, aí tem o motorista que é bem importante. Tem o agente de endemias que é bem importante, 

que vem recurso até... que não vai nem gerar ônus para o município. E tem o farmacêutico, que é uma 

das queixas prioritárias que a gente faz aqui. A questão da farmácia não abrir o dia inteiro. Aí como é 

que tu vai contra o projeto, sendo que tem em... por ser contra numa parte, mas sendo que tem uma 

parte extremamente importante. Então aí com certeza eu creio que esse projeto vai ser aprovado hoje, 

mas o projeto autoriza o prefeito fazer a contratação, então, mas não é, não... autoriza, mas não obriga. 

Quando vê, então peço que o prefeito repense a situação. Aproveite o quadro próprio que tem no 

município. A gente tem que saber usufruir da potencialidade dos funcionários do nosso município, têm 

funcionários muito bons. Tem alguns que deveriam ser melhor exemplado, mas temos funcionários 

muito, muito bons em todos os setores. Mas também a questão, como falei na semana passada, essa 

questão dos professores, que tem gerado bastante dúvida e polêmica. Que disse na outra sessão que 

seria contra e do jeito que está o projeto serei contra. Mas já estive conversando com outro colega, 

parece que não vai... vai ser pedido, vai ser pedido vista desse projeto, mas também a mesma situação. 

Eu acho que não adianta a administração ficar de ponta com um servidor, a administração... os 

servidores vão ficar por 20, 30 anos vão ficar esses servidores e é o futuro do município, daqui, ano 

que daqui a 2, 3 anos vai ser outra administração. Pode ser outro partido, pode ser o mesmo partido, 

pode ser qualquer outro mas os servidores vão ser os mesmos daqui a 2, 3 gestão vai ser a mesma coisa, 

vai ter um servidor, vai ser os mesmos. Aí o que tem que fazer? Tem que fortalecer, tem que valorizar 

esses servidores, que é que vão ficar, não porque eu sou um servidor efetivo, mas teve tantos casos de 

servidores, tantos casos positivos de servidor e tem casos como eu disse antes, casos que deveriam ser 

exemplificadas, não são. Mas no mais, é isso, uma boa noite a todos." Usou a tribuna o VEREADOR 

RODRIGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. 
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"Primeiramente, com muita tristeza, quero pedir oficio de pesares à família do seu Loro, que no sábado 

foi encontrado em sua residência, em óbito. Então eu quero...grande amigo que eu tinha, fizemos muitas 

folias junto, acho que todos conhecem ele, o Loro lá da Serra, amigo de todo mundo, onde ele chegava 

era só alegria, então quero pedir esse ofício de pesares aí à família. Contraponto quero deixar os 

parabéns aqui a toda a diretoria e todos que lá ajudaram, lá estiveram, da Nossa Senhora Aparecida, 

comunidade lá da Serra do Herval. Acho que um dos maiores eventos já feito lá naquela Capela. Aonde 

eu acho que todos estão de parabéns. Aonde fomos agraciados aqui que nem o vereador falou, pelo 

nosso menino, Luan que foi lá pela primeira vez, em nossa cidade nos comando da bateria do Tchê Guri 

onde parece que não pode, não é a gente vim aqui para puxar o saco da Solange, do Leandro, do próprio 

Luan, a gente sabe que ele é diferenciado. É um ótimo profissional, naquela área onde ele está atuando, 

ele é bom mesmo. Aonde eu vi muita gente na festa que não sei há quantos anos eu não via numa festa. 

E pode me contrariar, mas tenho certeza que foram para ver o Luan. Inclusive parentes meus que fazia 

muitos anos que eu não via em festa nenhuma, estavam lá. Estavam lá, com certeza, para o Luan nesse 

novo conjunto que ele está tocando. Então esse rapaz que nem o rapaz lá do Tchê Guri, o vocalista 

disse, aonde ele passa, ele nunca deixa em branco Barão do Triunfo, está sempre carregando o nome 

do nosso município onde ele anda sempre relembrando coisas boas do nosso município. Então, 

novamente deixar os parabéns ao Luan, a sua família e que sempre o incentivou. E que ele continue aí, 

fazendo bastante sucesso. Também no próximo final de semana temos festa lá no Passo Grande, na 

Capela São João Batista, deixo o convite a todos os amigos puderem fazer presentes. Eu acho que é 

importante a gente dá um apoio às nossas capelas por terem ficado tanto tempo sem eventos e o qual a 

gente sabe que várias capelas tinham feito bastante investimento estrutural de prédios, e com certeza, 

essa pandemia aí atrapalhou eles de repente cumprir até algum pagamento sobre essas melhorias que 

fizeram na Capela, não sei se é o caso, mas a gente sabe que atrapalhou bastante essa pandemia. Então 

acho que quanto mais gente puder ir independente de localidade a gente tem que incentivar todas as 

festas do nosso município agora que está voltando e qual as maiores igrejas todas fizeram um grande 

gasto aí com o prédio, então a gente tem que dar esse apoio agora que é nos eventos. Também às vezes, 

não é...os cara falam às vezes que é puxa saco do prefeito, não é? Não entendi o que o vereador Mateus 

quis dizer com o pacotão, até pela primeira vez que eu fico espantado, não veio pacotão. Foi pela 

primeira vez, a gente sempre cobrou que viesse por Secretaria. Porque não viesse misturado funcionário 

para obras num projeto da saúde, e pela primeira vez que eu vi que os projetos vieram, veio auxiliar de 

consultório dentário e farmacêutico num projeto, até então, veio até separado esse da agente de 

combate à endemias veio sozinho num projeto onde também tem para educação física ali e oficineiro 

que é pro social, então veio... tudo veio por Secretaria essa vez. Aonde até fico contente que parece de 

tanto que a gente falar e bater aqui veio separado, veio um projeto da agricultura que é médico 

veterinário, licenciador, veio da educação. Veio praticamente por Secretaria essa vez não. Não vejo 

nenhum aqui que não seja por Secretaria. Então a gente bateu muito nessa tecla. Não que seja errado, 

vim pacotão e o voto aqui é político se a pessoa é contra, tem que se levantar e pronto e não é Maria 

vai com as outras, então eu acho que essa vez pelo menos veio bem separadamente os projeto e que 

continue vindo assim até para a gente analisar fica melhor por Secretaria que nem está vindo, isso era 

uma cobrança que a gente tinha nos outros mandatos, já que viesse por Secretaria e não por um pouco 

de cada Secretaria no mesmo projeto, então hoje eu acho que hoje está a contento aqui os projetos. E 

acho que todos são essenciais. E que der para votar, vamos votar." Usou a tribuna o VEREADOR 

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

de imediato também dar os parabéns pelo grande evento ontem, na festa da Nossa Senhora Aparecida 

lá, toda equipe da Capela lá e todo o pessoal que se fez presente muito bom o evento, muito bonito, 

muito bem organizado e quero desejar os parabéns também ao Luan. É uma honra para nós aqui ter 
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uma pessoa que nem você representando nós no município pelas cidades afora, então quero deixar 

meus parabéns aqui para ele, para a família dele por todo esse trabalho belíssimo que ele vem fazendo. 

Quero de imediato também deixar os parabéns a nossa brigada militar que vem atuando constantemente 

no nosso município, aí. Hoje, acho que não publicaram nas redes sociais, mas fizeram apreensão de 

pés de maconha na nossa cidade. Tive conversando com o Abreu ali com a Juliara, até tive lá visitando 

eles, eu e a vereadora Laureni. E parece que foi em torno de 60 pés de maconha que foi apreendido. 

Então quero deixar os parabéns aqui à nossa brigada militar, que vem sempre atuando aí em 

apreensões, aí de coisas ilegais do nosso município e quando eles não estão aprendendo coisas legais, 

eles estão fazendo palestras nas nossas escolas. Então, deixo de imediato aqui os meus parabéns e 

agradecer para a gente ter essa equipe da brigada militar na nossa cidade. Quero deixar um pedido 

verbal também a nossa administração aqui, que veja um pedido que a gente fez no ano passado. Fizemos 

administração e fizemos com a Certaja também o qual não obtiveram resposta de nenhuma das 2 partes. 

A questão da rua Luiz Gonzaga Dalbem ali, que é uma rua que tem vários postes praticamente no meio 

da estrada. Que seja retirado aquilo mais breve possível, antes que causa um acidente. A gente não 

obteve resposta nem da prefeitura e nem da Certaja. Então, deixo encarecidamente aqui o pedido para 

a prefeitura que veja se tem alguma resposta, não foi encaminhada para nós. E como o colega Mateus 

falou ali, a questão do projeto dos professores também, eu já tinha me expondo antes com os colegas 

aí que a gente vai pedir vista, eu vou pedir vista desse projeto para botar uma indicação a mais ali. Aí 

depois, na hora da indicação, ali a gente vai apresentar e mostrar como será elaborada nossa 

indicação. Eu acho que o nosso prefeito não, não é contra os professores que nem colega estava falando 

ali porque essa gratificação aí foi ele que começou a pagar. Ele pagou, se eu não me engano, foi o ano 

passado ou ano retrasado que ele começou a pagar e ainda pagou um ano retroativo. Então eu acho 

que uma pessoa que é contra uma classe não, não, não faz essa atitude. Aí depois, na hora do pedido, 

ali nós vamos expor como é que vai ficar a indicação." Usou a tribuna o VEREADOR JAIRE 

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

"Também a não vou deixar de parabenizar o Luan, um ótimo baile que estava lá. Eu já cheguei tarde, 

mas fui meio atrasado, era aniversário da minha filha, eu não estava aí, eu estava lá em Charqueadas, 

mas não deixei de estar presente lá. Muito lindo. Parabéns Solange. Estava ótimo, Dalvana, vocês que 

nos auxiliam, o doutor Norberto, todos vocês. Também, eu tenho hoje 2 pedidos nesta casa, pedindo 

providências, da iluminação e dessa rua debaixo aqui a Nestor Briddi, Juca Tavares e a Nestor Briddi. 

Até foi colocado. Eu fiz o pedido, foi errado, que é o esgoto, mas não é. É a respeito que está muito 

ruim. Até as entradas das casas ali para chegar, os colegas já pediram isso aí um tempo atrás ou deve 

estar fazendo, não sei o tempo que faz, mas deve estar fazendo quase um ano se não faz isso. Nós todos 

sabemos aí que está muito difícil e a nossa iluminação também. Sexta-feira na praça, não sei se foi uma 

pane que deu não tinha luz, mas foi um problema, não foi culpa de... ficou na escuridão, depois voltou 

normal, mas eu deixo esse pedido aí.  Também a respeito da festa, estava muito linda. Quero dar os 

parabéns ao presidente. Até tive conversando com ele lá, o Rudinei, a todos que ajudaram lá uma festa 

boa, temo agora no Passo Grande, domingo que vem, depois no outro final de semana temos na Santa 

Rosa de Lima também, se Deus ajudar vai estar um tempo bom, está uma festa bonita que nem estava 

longe lá na Nossa Senhora Aparecida, olha, fazia tempo que não ia numa festa com bastante gente, me 

apavorei de tanta gente que tinha. Mas graças a Deus correu tudo tranquilo. Todo nos seus conforme, 

então deixo o parabéns para eles." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram 

convidados a fazer uso da palavra. Usou a tribuna a VEREADORA LAURENI, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Gostaria de dizer que a gente hoje 

achou falta aqui da de 2 pessoinhas que estão sempre conosco, que é o Jocinei e a Ionice que estão 

afastados por motivo de saúde, mas desejando boa recuperação. Essas pessoas que estão sempre nos 
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dando apoio em todo o trabalho que tivemos, que temos nessa casa. Não deixaria de dizer do nosso 

grande orgulho do menino Luan aqui de Barão do Triunfo que aonde ele está é um integrante do grupo 

de animação Tchê Guri, que ontem visitando nossa cidade, fizeram um belo evento na Capela Nossa 

Senhora Aparecida. Parabéns. Tem muito chão pela frente, o menino Luan, gente, nossa, como eu 

costumo dizer, temos tantas pessoas aqui com o dons e temos que aproveitar. Ele achou um caminho 

para expor o seu dom e que Deus te acompanhe Luan, por onde tu for. E os pais mantenha a saudade 

guardada no peito. Mas para nós é um orgulho porque é gente nossa aqui do nosso chão e assim nós 

temos muitas pessoas, que ainda mostrarão com os seus dons com muito orgulho para nós que já somos 

vividos aqui. Gostaria de dizer que estive hoje em visita a Emater, gosto de vez em quando, dá uma 

chegada na Emater para saudar o veterinário, o doutor Eduardo, que está todos os dias atendendo ao 

público já desde quando chegou aqui estive lá, não é? É uma pessoa muito, muito especial para a gente 

falar e muito simples. E aonde também dei as boas-vindas a um agrônomo que hoje integra o nosso 

quadro aqui da Emater. Esse menino veio de Butiá, está atendendo nas segundas, terças e quartas-

feiras. Quem não está nos assistindo que precisa as dap, qualquer coisa da Emater que venham 

segunda, terças e quartas, esse agrônomo estará aqui atendendo muito, muito simples, muito bom de 

conversar com ele, muito interessado. Espero que tenhamos acertado, não é? Até foi comentado sobre 

os jogos comunitários nas nossas associações que eu tenho como grande exemplo na nossa agricultura, 

as nossas associações. E foi comentado os jogos comunitários aonde ele está muito interessado e eu 

sempre digo, cabeça nova, tem muitas ideias para trazer para nós. Espero que esse rapaz ele dê um 

empurrão na nossa Emater porque estivemos meio parados com a saída dos nossos integrantes de antes 

que foram ocupar outros cargos. Claro, não é. Tem que atrás do sonho e das estradas onde se abrem, 

mas a gente precisa, nosso município sendo tanto agrícola, precisa tanto dessa entidade. Parabéns a 

eles. Esperamos, não é? Se os vereadores tiverem tempo, eles gostariam de conhecê-los. O Marcos já 

está conhecido, não é? Marcos já falaram em teu nome. Mas é muito bom a gente dar uma chegada, 

porque eles esperam um achego nosso aqui do município. Também estive brigada como o Fábio falou 

há pouco. Onde a gente esteve vendo o acontecimento aqui da cidade. Mas como diz o ditado, não é só 

notícia ruim que vai para o face. Tem coisas boas também, mas aconteceu, aconteceu, por acaso, como 

diz o nosso sargento, não é, por acaso, não é? Aconteceu isso de encontrarem. Mas me deparei com o 

comissário novo também aqui na nossa polícia civil, o Adilson, onde temos uma escrivã, eu acho que o 

nosso quadro está bem mais aperfeiçoado agora, né? Com pessoas para atender o nosso pessoal que 

chega às vezes até para uma orientação. Então acho que Barão do Triunfo está no rumo certo. Temos 

pessoas chegando aqui com ótimos atendimentos, temos pedidos feitos nesta casa, mas depois a gente 

fala sobre isso." Usou a tribuna o VEREADOR MARCIRIO, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também quero parabenizar o pessoal ali da 

Aparecida pela festa de ontem. Estava muito boa, estive presente lá. Uma festa que tinha muita gente, 

lotou o salão, não tinha quase nem como a gente se movimentar lá dentro. Estava muito boa a festa, 

então deixei meus parabéns a eles e também deixo meus parabéns aí o Luan, sucesso para o Luan dessa 

carreira dele. E os parabéns também para os familiares dele estão sempre incentivando ele e ele é um 

cara diferenciado, como já foi falado aqui nessa tribuna, um cara bom mesmo, diferenciado. Hoje eu 

quero falar sobre um projeto que está na Câmara dos deputados, Projeto 204/2015 do deputado Zé 

Nunes que é em defesa do plantador de tabaco onde, que pede que seja garantida a classificação do 

tabaco, o fumo no caso, no galpão. Hoje, aqui, acho que só o presidente Alvício que planta fumo e eu 

também planto fumo, dos colegas vereadores, mas peço apoio a todo eles que todos os vereadores têm 

deputado lá na assembleia. Que converse com os seus deputados pedindo apoio para que seja aprovado 

esse projeto porque a importância é muito grande. Porque a gente planta o fumo, dá tanto trabalho, 

conforme a maioria, sabe, não plantam fumo, mas sabe o trabalho que dá a planta de fumo. E quando 
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chega na hora de comercializar, chega lá e eles colocam a classe lá na firma, se o cara não se agradar, 

o agricultor não se agradar da classe que foi colocada até pode trazer o produto de volta. Mas vai ter 

que pagar o frete para voltar, o produto chega todo bagunçado. Vai ter que mexer em todo aquele fumo 

para poder vender de novo, porque se não vai terminar vendendo por menos, que foi a oferta lá. Que 

eu já negociei lá, já tive safra muito ruim. Preço muito baixo quando a gente tem um fumo, O1 e às 

vezes é apagado O3, ou se não R2, para não pagar R1 que é melhor que o O3, e a gente não tem o que 

fazer, já está lá, está na mão deles. E sendo classificado no galpão, vai ser muito bom. Os agricultores 

já vão sair dali, com o fumo, sabendo o que que dá. Sabe o valor de cada classe, vai ser classificado 

ali, o cara já vai estar sabendo, não vai ser preciso ir na firma, já vai estar... Vai ser muito bom para 

os agricultores, para os plantadores de fumo que hoje a planta de fumo em nosso município é a maior 

planta que tem. E que contribui muito com os impostos para o nosso município. Então, deixo esse pedido 

para os colegas vereadores que fale com os seus deputados, esta semana vai a votação desse projeto, 

já foi na semana passada e foi pedido vista e essa semana vai ir, então quanto antes poderem entrar em 

contato com os seus deputados e pedir o apoio para que passe esse projeto, que vá também para a 

Câmara federal para que esse projeto se concretizado e que os agricultores que plantam fumo possam 

ter uma melhor negociação. Também deixa o convite para a festa da Capela São João Batista, no Passo 

Grande, no próximo domingo. É uma comunidade perto da minha residência, onde que eu sempre ajudo 

lá, ajudo com eles lá, deixo o convite a todos, sempre da festa boa lá. Pessoal, vão lá, sabe? Lota lá 

também, é uma baita de uma festa, então eu deixo o convite a todos que estão assistindo e a todos os 

colegas, vereadores, pessoas se fazem presente que hoje se pudesse fazer presente lá nessa festa a gente 

desde já agradece a presença de todos." Usou a tribuna o VEREADOR LEANDRO, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também queria dizer, 

pessoal, eu às vezes alguns criticam, alguns falam que eu estou certo. Então a gente é assim, nem Deus, 

que nem eu comento, agrada todo mundo. Só que eu como é meu primeiro mandato de vereador eu 

sempre espelho em tentar fazer as coisas certas. De repente a gente erra, mas é errando que a gente 

acerta. Então eu acho que tem que ter força de vontade, porque aqui que nem esse livrinho aqui, a 

cartilha aqui que mandaram, a cartilha do vereador, legislar, fiscalizar, investigar, comparecer na 

Câmara Municipal, respeitar o voto que foi creditado pelos seus eleitores, acionar o tribunal de contas, 

que funciona como órgão auxiliar da Câmara, acionar o Ministério público para garantir o estado 

democrático de direito. Então, pessoal, só para dizer que eu não estou aqui me aparecendo e sim, 

tentando fazer o máximo possível o meu trabalho como vereador. Também queria aqui dar os parabéns 

ao pessoal da Capela Nossa Senhora Aparecida. A festa muito linda lá, pude estar presente com mais 

colegas vereadores tiveram lá, acho que nessa hora que todo mundo é unido, eu acho que não tenho 

porque não apoiar as capelas e sim ajudar e também dar os parabéns para o Luan que teve ali tocando 

com o Tchê Guri que nem os colegas falaram, todo mundo gosta dele, é um guri muito bom, então a 

gente fica muito feliz em poder estar vendo um jovem que tem um excelente talento para nossa 

sociedade. E também queria convidar para a festa próximo domingo agora, João Batista, lá no Passo 

grande, também quero estar presente lá, comer um bom churrasco, conversar com o pessoal e apoiar 

as capelas. Também queria dizer sobre iluminação. Tem um pedido aqui, junto com o colega, e fico 

triste porque quando a gente pensa que as coisas vão se endireitar, vem a reclamação de novo, que nem 

eu estou comentando, não é a gente que está fazendo um pedido, é o povo que está cobrando a gente, o 

povo que depositou um voto de confiança na gente e a gente tem que passar para o prefeito isso daí, é 

muito triste. Já vamos para 2 anos de Câmara aqui estava brigando por iluminação, já era para estar 

uma eliminação moderna na nossa cidade que nem foi feito o pedido um dos primeiros pedidos meu 

sobre as lixeiras também na cidade, já vai para 2 anos. O prefeito um dia pessoalmente conversei com 

ele, falou que botasse as lixeiras e até agora nada. Então eu quero dizer que não tenha nada contra o 
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prefeito, nada contra ninguém pessoal e sim fazendo o meu trabalho que nem eu comentei daqui a pouco 

errando que se acerta. Também comentar sobre os canos das entradas é outra coisa, aqui no nosso 

centro das bocas de lobo entupidas. E estar brigando também por uma entrada. É muito triste para nós, 

para mim, principalmente com o vereador. Está brigando por essas coisinhas tão simples. É muito triste 

e também falar sobre as horas da prefeitura que eu já fez o segundo ano pedido, o ano passado eu botei, 

tive que repetir de novo. Para 3 horas, que é na Secretaria da agricultura para no mínimo 5 horas, 

porque é muito triste o agricultor vim ali ter que pedir migalhas para prefeitura de 3 horas, sendo que 

tem que trabalhar no mínimo às 5 e 6 horas e não é de graça. O povo quer pagar, o povo não está 

querendo que façam serviço. Muitos aproveitam de repente para ganhar um voto lá na frente e vereador 

ou prefeito ou vice-prefeito. Por isso que eu bato em cima. Para não ficar com essa politicagem e sim 

ter um compromisso para todos. Findou a eleição o direito de todos. Não, porque um votou no partido. 

Outro votou no outro, isso tem que findar na nossa cidade, o prefeito tem que trabalhar para todos e 

não se beneficiar a si próprio por partido. Ou porque é compadre ou porque é amigo, porque é vizinho. 

E também sobre o avião ali. Eu fiz minha postagem no Facebook porque é muito triste. Eu penso, botar 

114000 num brinquedo podendo apoiar as escolas, agricultura e um dinheiro desse que nem nos livros 

também que 114.000. Então já são 228.000 para mim, na minha ideia mal administrado, estou fazendo 

um pedido sobre os livros para ter mais transparência, para ver o que que realmente foi gasto esse 

dinheiro, esses 114000. " Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas 

e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, Projeto de Decreto e Projetos de Lei: 

INDICAÇÃO Nº 087/2022 DOS VEREADORES FABIO, ALVICIO, MARCOS E RODRIGO  
que seja incluída alteração no Projeto de Lei n. 041/2022, para assegurar ao titular de cargo de 

provimento efetivo, pelo exercício de função gratificada na regência de classe com alunos com 

necessidades especiais no período mínimo de 15 (quinze) anos, contínuos ou intercalados, a concessão 

de parcela remuneratória da gratificação (20%) a ser incorporada aos seus vencimentos por ocasião da 

aposentadoria voluntária. INDICAÇÃO Nº 088/2022 DOS VEREADORES MATEUS E JAIRE 

VARLEI que ao invés da contratação de um motorista de ambulância seja aproveitado motorista já 

existente no quadro e com toda a qualificação necessária.  JUSTIFICATIVA: Existe no quadro de 

funcionários efetivos o servidor Adriano Nascimento, concursado como motorista que possui toda a 

qualificação necessária, sendo inclusive bombeiro voluntário no Parque Eldorado e já atuou por anos na 

secretaria de saúde do município, com isso valorizando o quadro efetivo. INDICAÇÃO Nº 089/2022 

DOS VEREADORES MATEUS E MARCIRIO que nos próximos processos seletivos realizados pelo 

município não seja cobrado taxa de inscrição. INDICAÇÃO Nº 090/2022 DOS VEREADORES 

FABIO E LAURENI que seja disponibilizado o espaço das casinhas da praça para venda de produtos 

da agricultura familiar, bem como hortifrutis que são comercializados pelos produtores de nosso 

município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 064/2022 DO VEREADOR JAIRE VARLEI que seja 

providenciado a colocação de esgoto na rua Tenente Coronel Juca Tavares, da esquina da avenida 

Tassinari Cezare até a Linha Dona Francisca. Justificativa: As águas descem a céu aberto na rua, 

criando muitos valos e a situação de conservação da rua está precária. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 

Nº 065/2022 DOS VEREADORES JAIRE VARLEI E LEANDRO que seja providenciado com 

urgência a iluminação pública nas ruas Nestor Briddi, na rua Linha Dona Francisca e todas as ruas do 

centro que estão necessitando.  Justificativa: Tem várias ruas do centro com falta de iluminação, 

situação está precária, já foi feito pedido anteriormente, não foram sanados os problemas, por isso 

novamente se faz o pedido. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 066/2022 DOS VEREADORES 

MARCIRIO E LEANDRO que seja providenciado cascalhamento na estrada dos Mileski, perto da 

Boca do campo. Justificativa: Nesse trajeto passa transporte escolar. PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

Nº 031/2022 DOS VEREADORES MARCIRIO E MATEUS que informe a origem do recurso para 
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a compra do brinquedo em formato de avião e envie cópia do processo licitatório. PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 032/2022 DO VEREADOR LEANDRO que seja encaminhado cópia de todos 

os documentos citados no histórico do empenho n° 2021110005399 que trata da aquisição de livros pela 

Secretaria Municipal de Educação. Justificativa: Levando em consideração o aporte financeiro 

despendido na aquisição dos referidos livros, também levando em consideração que os dados constantes 

no histórico do memorando de compra não estão suficientemente claros, em nome da transparência que 

deve existir no detalhamento da despesa pública, se faz de suma importância a exposição dos 

documentos aqui solicitados. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 033/2022 DOS VEREADORES 

FABIO, ALVICIO, MARCOS, RODRIGO E LAURENI que seja enviado relatório de serviços 

agendados que ainda não foram executados da Secretaria de agricultura com trator e retroescavadeira, 

constando a data de solicitação de cada serviço. PROJETO DE DECRETO N° 003/22. PROJETO 

DE LEI N° 041/22 Altera a redação do Art. 53 da Lei Municipal 077/2005 e dá outras providências. 

(pedido de vistas pelo vereador Fabio). PROJETO DE LEI N° 042/22 Institui o programa “Auxílio 

habitacional de interesse social” no âmbito do município de Barão do Triunfo e dá outras providências. 

(pedido de vistas pelo vereador Mateus). PROJETO DE LEI N° 043/22 Autoriza a contratação 

emergencial de 01(um) agente de combate a endemias para vigilância ambiental/endemias, a fim de 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências. PROJETO 

DE LEI N° 045/22 Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente um (1) fiscal de tributos 

e um (1) contador (a) para atender excepcional interesse público pelo prazo que especifica e dá outras 

providências. PROJETO DE LEI N° 046/22 Autoriza Poder Executivo a contratar emergencialmente 

um (1) médico veterinário e um (1) licenciador ambiental   para atender excepcional interesse público 

pelo prazo que especifica e dá outras providências. PROJETO DE LEI N° 047/22 Autoriza Poder 

Executivo a contratar emergencialmente um (1) professor (a) de inglês e um (1) orientador educacional   

para atender excepcional interesse público pelo prazo que especifica e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI N° 048/22 Autoriza Poder Executivo a contratar emergencialmente um (1) 

professor (a) de educação física, um (1) oficineiro (violão, flauta doce, e canto) e um (1) oficineiro (corte 

e costura) para atender excepcional interesse público pelo prazo que especifica e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI N° 049/22 Autoriza Poder Executivo a contratar emergencialmente um (1) 

farmacêutico – 20 horas, um (1) farmacêutico – 40 horas, um (1) auxiliar de consultório dentário – UBS 

e um (1) agente de combate a endemias para atender excepcional interesse público pelo prazo que 

especifica e dá outras providências. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou 

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

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. “Bem, quero agradecer a todos que nos assistiram 

pelas redes sociais. Aí a todos que estão presentes, como eu já falei ali essa semana retrasada tivemos 

uma audiência pública que foi prestado conta o prefeito esteve aqui, a Viviane, estava tudo certo, eu fiz 

um pedido para o prefeito verbal aqui e ele me disse que vai mandar fazer, falava com o Toninho, tudo 

bem, e aí vi o Toninho, não me falou nada. Estou fazendo esse pedido, Toninho. Eu não tenho caçambas, 

está para chegar, não sabe dizer o vereador. Angulista se já veio, uma pergunta que eu estou fazendo 

para o senhor, se já veio a caçamba do PAC ou não? O Toninho, disse, olha, eu não posso, eu estou só 

com a caçamba e como estava trabalhando perto da festa, ali, não tem como eu fazer, é 2 trecho ali na 

estrada dos Morrinhos que choveu, não passa nada. Então, deixo esse pedido, essa caçamba está 

fazendo um ano já. A ambulância que nós tinha aqui também, dizem que sai 30000 o motor, nós 

pagamos 15 por mês de uma aqui locada. Isso aí é triste o cara dizer, mas quanto meses que está 

ambulância está aí, dois meses pagava o motor da outra. É só tirar o motor, colocar o outro, mas não 

é eu que resolvo isso aí, é o prefeito, não é eu. Eu deixo esse pedido para ele aí, vamos pagar o motor 

que é nosso aí, vai ficar a ambulância nossa, não fica pagando aluguel e vai embora a ambulância, não 
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adianta nada. Mas ele que resolve é isso aí, muito obrigado." Usou a palavra a VEREADORA 

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

presentes.  "Já pegando o barco da ambulância, essa ambulância que está para chegar agora final de 

julho, perguntei para o prefeito, uma ambulância das maiores, é verba, uma emenda parlamentar dos 

deputados Morais, nosso deputado Marcírio. Estão atuando sempre no município uma ambulância 

maior que a que nós já temos. Se Deus quiser, tomara que ninguém precisasse, mas faz parte estar 

dentro do município. E também gostaria de falando nisso, já de agradecer a visita dos deputados, o 

deputado Marcelo Morais e a Kelly Moraes, que vieram dia 26 aqui no nosso município fazer uma visita 

e como foi falado por você, Marcírio, a defesa do plantador do tabaco, da compra, o José Nunes, nossos 

deputados são os grandes defensores do fumicultor, não é? Então, isso também ajudaria, tenho toda a 

certeza. Vou ligar para ele, mas tenho toda a certeza que será um grande apoio que nós teremos nessa 

votação lá. Acho que todos os deputados que vierem aqui serão bem aceitos, bem recebidos, não 

importa, importa é que estamos aqui pedindo o apoio deles, como está saindo a rua ali Nestor Briddi 

também foi uma emenda dos Morais de 238750 reais, também está acontecendo e graças a Deus os 

deputados estão vindo ao nosso município, claro, querem retribuição, mas a pessoa que nos ajuda terá 

com toda a certeza. Gostaria de ver aqui na estrada de Arroio dos Ratos, por favor, prefeito José Carlos 

de Azeredo nos dê o suporte da estrada dos Ratos. Temos nossos pacientes, temos o nosso município de 

contato é São Jerônimo. Passamos por pedras e buracos. Está maus, maus, maus. Falei com o prefeito, 

temos que fazer uma visita urgente. Porque não tem mais condições de trafegar com as nossas 

ambulâncias ou então nossos carros, então, socorro e tenho toda a certeza que o prefeito José Carlos, 

como é muito conhecido, dará o suporte que nós estamos tanto precisando. Também sobre o covid, 

pessoal se cuidem as gurias do posto, enfermagem, médico, todo mundo está trabalhando, né? no 

combate ao covid e nós temos 13 casos, então vamos nos cuidar, vamos dar o suporte para aquela 

pessoa que está do nosso lado. Hoje, o pessoal aqui da Câmara está todo mundo se cuidando. Houve 

casos aqui e a gente às vezes não sabe com quem está convivendo. Nós temos que ter esse cuidado 

conosco e com a nossa família." Usou a palavra o VEREADOR LEANDRO, Líder do PSB, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Até eu andei comentando 

com o presidente da casa hoje sobre o pessoal, quando me falando que não pode se manifestar. Também 

entendo o lado dele e também entendo o lado da população. Eu pediria para o presidente de repente 

retornar de novo e de repente alguém que fala alguma besteira, alguma asneira ali, de repente bloquear 

a pessoa ou tirar, o que não pode é deixar o pessoal sem democracia e poder comentar alguma ideia 

boa. Também queria falar pro colega Marcírio, aqui estou abraçando juntos essa causa e sobre os 

produtores de fumo aí. É muito importante. Tomara que dê tudo certo. Vou falar com meu deputado 

com mais alguns que já fui plantador de fumo, sei a dificuldade que é infelizmente, agora alguém 

venderam, bom para quem vender o bem, mas infelizmente, quando o final, muita gente se ralou agora, 

se prevaleceram dos colonos novamente, então é muito triste isso daí. Então eu estou apoiando e vou 

fazer também o que for possível. Também queria comentar aqui com uma pessoa já mandou uma 

mensagem para mim também, aqui ó. Que às vezes o pessoal pensa que o cara está inventando coisas. 

Pessoal mandou essa mensagem para mim aqui. Eu queria uma opinião, não sei o que fazer. Sou mãe 

de uma menina, estuda no pré da Dom Pedro na parte da manhã, estamos tentando mudar para a tarde. 

Falei com o secretário por mensagem, não deu em nada. Estive na Secretaria várias vezes. Ele nunca 

estava lá. Falei com o Elomar, não fez nada. Outra colega minha falou com o Alemão também, não deu 

em nada, só enrolando. Então é o que eu sempre comento. O pessoal cobra da gente e eu tenho que 

cobrar do prefeito e do vice-prefeito. E também teve postagem no Facebook. De manhã cedo, uma mãe 

tirou a foto ali da criança. Com geada e a criança tendo que enfrentar, eu sei que daqui a pouco não é 

fácil. Secretário, nem o prefeito, mas esse aqui é um caso especial, porque é a garotada, estão 
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começando e já vão começar mal passando trabalho no colégio. Então eu vou fazer um pedido semana 

que vem para ver se consegue mudar essa turma e era isso." Usou a palavra o VEREADOR 

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

presentes. "Quero deixar o convite também novamente para a festa na Capela São João Batista, no 

próximo final de semana. Lembrar o pessoal de novo. Que se faça presente lá, que é muito importante 

a gente apoiar as comunidades conforme o pessoal vem apoiando, que se faça presente também agora 

no final de semana, na festa na Capela São João Batista e sobre o projeto que eu comentei em tribuna 

deixo também novamente aqui o pedido em nome de todos os produtores de fumo de Barão do Triunfo. 

Representando a eles, deixam encarecidamente o pedido de apoio a todos os vereadores que fale com 

os seus deputados para votar favorável a esse projeto, porque é muito importante que nem o vendedor 

Maninho comentou, ele já foi plantador de fumo, até nem tinha lembrado. Ele sabe da dificuldade que 

a gente passa, além de passar o trabalho na lavoura, ainda nem dorme de noite cuidando do fogo. E 

quando chega na hora de comercializar, está na mão das empresas e elas pagam o que elas acham que 

tem que ser e a gente é obrigado a vender. Então, em nome de todos os produtores de fumo, deixo 

novamente então esse pedido de apoio para os colegas vereadores." Usou a palavra o VEREADOR 

MATEUS, Líder do PP, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Fazendo um gancho aqui do que a vereadora falou na questão do covid, a gente fica bem 

preocupado pois eu vejo diariamente quantas pessoas estão fazendo teste, quanto tem aumentado os 

casos. Graças a Deus são casos mais simples, mas são casos mais simples, caso da vacina. Então a 

gente nunca deve tirar da ideia e o foco da importância da vacina. Se a gente hoje está podendo ter um 

evento, ter uma festa, ter qualquer ajuntamento de pessoas é graças à vacina e sempre está tendo a 

vacina a gente tem que cuidar quando tem que ser a nossa segunda dose, terceira dose, quarta dose, e 

isso é uma coisa que acho que vai ficar pro resto da vida. Também fico preocupado, vereadora, a 

senhora falou a questão da estrada do rato. Eu faz tempo que eu não cruzo ali, mas nesse final de 

semana esteve visitando uma tia minha de São Jerônimo e ela ficou empenhada na estrada, furou um 

pneu nas pedras. Ela estava apavorada da situação daquelas estradas ali com tanta pedra e tanto 

buraco, graças a Deus, uma boa alma passou lá, ajudou ela trocar o pneu e ela conseguiu vir, é uma 

estrada muito importante para nós, talvez não seja tão importante para o Rato, mas para nós é muito 

importante. Cabe a gente cobrar esse acesso. Quero aqui parabenizar o pessoal da Antônio Guedes, 

que fez 1 evento, um chá na semana passada, acho que foi mais de 250 ingressos que foram vendidos, 

meus parabéns a eles. Também parabenizar o pessoal ali, acho que grande maioria do pessoal da igreja 

Assembleia de Deus e mais alguns amigos do Vanderlei Vaz, que fizeram um evento muito bem 

trabalhado, bastante ingresso vendidos e até o Fernando que era um que estava organizando, me pediu 

para que... me pediu por mensagem para agradecer a todos que compraram e apoiaram, ajudando a 

realização desse evento. Com relação ao projeto dos professores, só para esclarecer que foi comentado, 

eu não disse que o prefeito era contra os professores, não foi isso que eu disse. E a questão de que ele 

começou a pagar, ele começou. O prefeito começou a pagar esses 20%, esse diferencial, porque 2 

professores ganharam na justiça, ganharam esse direito e a prefeitura começou a pagar só para esses 

2 professores e depois que foram pagados para os outros professores, todo o magistério sabe isso aí 

então começou a pagar por obrigação judicial. E por último aqui, pedi aí a todo mundo que a gente, 

em suas orações aí do final do dia, a gente coloque uma pessoa bem quista nossa aí, que todo mundo 

gosta, todo mundo conhece, que é o doutor Frederico, que na semana passada sofreu 1 AVC e está 

afastado das suas condições. Eu sei de quanto que nossa população gosta desse médico. Quanto que a 

população tem um carinho enorme por essa pessoa, então. Tomara pedir a Deus aí que tenha 

recuperação o mais breve possível para estar aí junto à sua família." Usou a palavra o VEREADOR 

FABIO, Líder do MDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 
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presentes. "Eu acho que agora o próximo ano vereador Rodrigo, acho que vou te indicar como líder do 

partido para no final tu ter um tempo a responder as perguntas do Lagarto. Quero agradecer a presença 

do deputado Marcelo e da Kelly, que estiveram visitando nosso município aí. Colega Marcírio a questão 

do ônibus ali, da questão da estrada, foi aqui na linha Mato Bier, só para esclarecer, o colega tinha 

falado ali. E estive falando também com o secretário a questão da caçamba da PAC. Ele disse que 

dentro desse mês a caçamba está de volta no nosso município aí trabalhando. Então esperamos aí que 

o mais breve possível ela volte aí para estar trabalhando. Quero agradecer e parabenizar nossa 

administração pela aquisição de uma retro e uma carregadeira que está sendo encaminhada para o 

orçamento e logo, logo vai entrar em licitação." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE 

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

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

 

 

Sala de Sessões, 13 de junho 2022. 
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