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Aos vinte 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 nona 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 018/22, previamente recebida 

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

RECEBIDAS DA PREFEITURA: Não houve. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. 

EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. N° 026/22 encaminhando proposições aprovadas em 13 de junho 

de 2022; Of. Leg. N° 039/22 informando aprovação do projeto de lei n° 043/22; Of. Leg. N° 040/22 

informando aprovação do projeto de lei n° 045/22; Of. Leg. N° 041/22 informando aprovação do projeto 

de lei n° 046/22; Of. Leg. N° 042/22 informando aprovação do projeto de lei n° 047/22; Of. Leg. N° 

043/22 informando aprovação do projeto de lei n° 048/22; Of. Leg. N° 044/22 informando aprovação 

do projeto de lei n° 049/22. 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 MARCIRIO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Quero também deixar os parabéns aí a comunidade de Passo Grande pela 

grande festa que ocorreu neste último final de semana. Estava muito boa, bastante gente, apesar de que 

choveu no sábado, mas no domingo estava muito bom. Que era um mar de gente na frente daquela 

Capela lá, estava muito boa, também a música, pessoal que participaram. Então, parabenizar ali a 

diretoria e as pessoas que trabalharam também, tanto na copa, na cozinha, na limpeza, deixar os 

parabéns a todos que trabalharam e colaboraram para essa festa. Também quero já deixar o convite 

também para festa no próximo final de semana, na Capela Santa Rosa de Lima também é outra Capela 

que dá sempre uma festa muito grande, muito linda. E sempre eu participo lá também da festa. Com 

certeza vai ser outra festa igual a essa do Passo Grande, isso não tenho dúvida que vai ser uma grande 

festa, então deixo o convite já a todos que estão nos assistindo. Também deixar o convite também para 

o torneio do nego, do Sidney, fica ali no Passo Grande também, que é no próximo sábado, pessoal que 

poder se fazer presente lá, é muito bom, com certeza ele vai ficar muito contente de receber o pessoal 

lá. Esse último final de semana na festa e também nos lugares que eu ando, eu tenho recebido muita 

pergunta da população sobre a situação do postinho dos Pacheco lá por causa do médico que foi 

embora dali que está sem médico lá aí hoje eu disse para o pessoal dos Pacheco, um cara lá, não, vamos 

lá então conversar com o prefeito. Vamos ver o quê que ele tem para nos dizer. Aí vim aí o prefeito não 

estava mais fomos muito bem recebido pelo vice-prefeito onde que ele passou a informação que estão 

tentando conseguir outro médico para vim para trabalhar lá nos Pacheco. Não é fácil de conseguir. A 

gente sabe que não é. Mas, na medida do possível, quando eles conseguir que já está aberta a licitação, 

vai ser contratado outro médico, sim, lá. Porque o pessoal me fazem muita pergunta se é verdade que 

a administração não pretendia mais botar médico no postinho dos Pacheco. Eu respondi, não estou 

sabendo dessa informação. Mais vou conversar com o prefeito, mas acredito que não seja realidade, 

que acredito que eles sim, eles interessam sim em ter o postinho dos Pachecos funcionando lá, que 

desafoga aqui o posto do centro. E hoje, conversando com o vice, me passou essa informação correta. 

Na medida do possível, vai ser retomado lá, vai ser colocado um médico lá de novo, lá no postinho dos 
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Pacheco. Também quero deixar o convite para o pessoal, os colegas vereadores, secretários, prefeito e 

vice-prefeito para nesta quarta-feira, dia 22 a reunião na associação da Invernada dos Abreus, uma 

reunião de prestação de conta e a troca da comissão, do conselho fiscal, então, já deixo o convite a 

todos, que poder fazer presente lá para ficar por dentro de como está funcionando os trabalhos lá na 

associação, que o pessoal ficam muito contente quando o pessoal vão uma reunião daqui do Barão, 

Prefeito, Vice-prefeito, Vereadores, Secretários que participam, o pessoal ficam muito contente. 

Também eu tive conversando com o chefe da Emater ali, o Eduardo, e ele me passou a informação que 

ele é veterinário e que ele faz a vacina da brucelose. Foi um pedido que eu fiz o ano passado. Deixei 

nessa casa o pedido. E hoje ele me confirmou que ele faz. O pessoal paga a dose e ele faz sem custo 

nenhum. Então, passar a informação para o pessoal que é só agendar com ele ali, ele faz. É um 

profissional que a gente precisava muito no município, porque sem a vacina da brucelose a gente não 

consegue carregar. Então, deixo a informação aí, até ele me passou aqui se causa o município doar a 

dose, a vacina, seria bem melhor. Que aí não gira dinheiro, porque senão ele vai ter que cobrar a dose. 

E aí onde que ele não quer girar dinheiro. Então, se o município puder comprar as doses, o pessoal ali 

para vacinar o lote, o rebanho dos agricultores, dos pecuaristas do nosso município vai se favorecer 

muito. Então deixo esse aviso para o pessoal e já deixo esse pedido verbal também para o prefeito." 

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

pessoas que se faziam presentes. "Quero presidente usar rapidinho esse espaço hoje para deixar aqui 

a minha singela homenagem ao aniversário de falecimento do nosso prefeito Rui, que é hoje, no sábado 

tivemos missa de aniversário de falecimento e eu quero deixar aqui minhas homenagem à família. Quero 

também comentar que só para avisar a comunidade a questão que a gente está trabalhando a respeito 

do IBGE. É que o posto de coleta está aberto aqui junto a Emater, do lado da Emater ali. E que no 

decorrer dos próximos dias, o pessoal do IBGE vai começar a circular pelo interior, pela cidade e como 

já falei aqui que não se assustem que as pessoas são todas conhecidas. Pessoas vão ser treinadas para 

as abordagens e peço aos colegas que divulguem nas suas comunidades, porque muitas vezes hoje o 

interior tem muito perseguido por algumas pessoas de má índole que se aproveitam de algumas 

situações e vão lá tentar fazer algum dano nas casas e muitas vezes a pessoa vai...o proprietário lá fica 

meio sestroso, vamos dizer assim, de receber uma pessoa, de querer responder algumas perguntas, 

então vamos divulgar. Peço que divulguem, a partir de primeiro de agosto, começarão as visitas. Todo 

o interior vai ser visitado. É uma pesquisa muito importante para o país, importante para o município, 

importante para o estado, importante para nós sabermos como que o nosso município cresceu ou não. 

Se as crianças, se as pessoas estão crescendo aqui, se estão indo embora, a nossa escolaridade como 

que está também, isso é importante para a secretaria da educação, então peço que ajudem a divulgar. 

Presidente quero já de antemão também pedir licença pro senhor que na semana do dia 18 de julho, 

tem tempo ainda, mas já para a gente se antecipar, faremos um treinamento aqui na Câmara de 

vereadores, do dia 18 ao 22, foi agendado já pelo escritório do IBGE de São Jerônimo e a Câmara vai 

ser usada do dia 18 ao dia 22 para o treinamento dos recenseadores. E nesse dia 18, eu vou agendar 

uma visita do regional do IBGE, para abrirmos um espaço para ele aqui, o Alexandre, nosso amigo, 

para dar uma divulgada também, dizer exatamente com melhores palavras o que quer dizer, o que que 

ajuda a divulgação do censo e uma boa coleta de informações, tenho certeza que do município é muito, 

muito útil e para nós vereadores também que esses dados, depois sigilosamente de cada um, mas no 

geral são divulgados, então a gente consegue ter esses dados para trabalhar também. Quero deixar 

também meus parabéns à comunidade São João Batista, a qual estive lá na festa ontem. É muito 

importante a volta das festas, é muito importante o compartilhamento, as pessoas poderem estarem 

juntas de novo, aquele churrasco, aquele almoço, a missa, o baile à tarde. Isso é muito importante até 

para a parte psicológica que a gente estava aí ano e meio, 2 anos sem poder oficialmente participar e 
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tanto para as comunidades também reforçarem seus caixas, que tem despesas. A gente sabe disso e essa 

é uma forma das comunidades poderem se movimentarem e ajudarem outras entidades que podem, no 

caso até a matriz e para encerrar presidente queria dizer que na sexta-feira passada, dia, não lembro 

agora foi na sexta-feira passada, após o feriado que a prefeitura estava de ponto facultativo. Quero 

deixar aqui minhas palmas ao secretário de obras, ao prefeito, ao operador, não sei qual era mais o 

operador de uma retroescavadeira que foi fazer um socorro na linha Capitão Garcia, o qual, decorrente 

da chuva do feriado ali abriu um valo, lá numa lomba e a comunidade muito necessitado daquele trecho 

e era feriado, era facultativo e ia ficar até segunda e a gente conversou e tal e o secretário de obras 

disponibilizou a máquina, disponibilizou o operador e fomos lá e graças a Deus conseguimos resolver 

o problema que poderia estar hoje, ainda sendo mídia de alguém no Facebook. Graças a Deus não foi, 

como a gente cobra, não é? Todos dizem isso. Cobramos, sim, mas temos que dar mão à palmatória 

quando a coisa acontece, e o parabéns, é muito bom ser dito, o feedback negativo a gente dá num 

cantinho escondido, mas o feedback positivo a gente dá em público para todo mundo saber que as coisas 

não parecem, mas estão acontecendo." Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero aqui iniciar a minha fala 

parabenizando a comunidade também do Passo Grande, da São João Batista. Acho importante a gente 

aqui, Câmara de vereadores, representantes do município está valorizando e incentivando esses 

eventos. E que bom que está conseguindo retomar esses eventos no nosso município. Eventos esses que 

chama muita gente de fora. Eu tenho ido em todas as festas e me surpreende a quantidade de gente de 

Sertão, Cerro Grande. E eu estive ontem em Cerro Grande em um aniversário e o pessoal comentando 

das festas do Barão que vai ter tal banda, nosso município, nossas comunidades do interior estão se 

tornando referência em questão de festas na nossa região. Começo aqui, minha fala me corrigindo. 

Acho que o homem quando erra, tem que ter hombridade de buscar se corrigir. Na semana passada, fiz 

um comentário sobre a questão dessas gratificação que são pagos aos professores que atendem alunos 

especiais que teria sido buscado na justiça. Segundo eu me informei melhor, não foi, foi servidores, 

professores que buscaram esse benefício e depois tiveram, e assim, depois de 1 ano, outros professores 

ficaram sabendo que tinha sido pago, protocolaram que foi pago também. Mas me referindo a esse 

assunto, entro no assunto desse projeto que está ainda em votação hoje, dessa gratificação. Eu já me 

coloco como contra o projeto, como fui, já tinha falado esses dias, pois acho que é um corte de um 

benefício sendo pago hoje para professores. Classe essa que o nosso município está em dívida, em 

débito, onde hoje não pagamos o piso do magistério. Participo de alguns grupos de redes sociais com 

várias pessoas. E se questiona muito, quanto é que um professor ganha? Foi me passado aqui, os 

valores. Em um professor, tem curso superior, quase, acho que creio que todos os professores do nosso 

quadro ou quase todos, devem ter pós graduação. Trabalham com certeza mais horas do que um 

servidor de outra área. Digo isso porque sou, como sempre digo, sou casado com uma professora e sei 

quanto de serviço a minha esposa leva para casa. Minha irmã também é professora, está aí hoje 

acompanhando a sessão e sempre acompanhei desde novo trabalho dela, assim como acompanhei de 

outros familiares. Sei quanto que levam para a casa de serviço, não desvalorizando outros profissionais. 

Eu sou um funcionário público. E acho que o meu trabalho tem que ser valorizado, assim como todos 

os trabalhos, os trabalhadores têm que ser valorizados, mas a questão é que a classe do magistério nós 

estamos com uma dívida. O município está com uma dívida onde hoje existe uma lei que nenhum 

servidor pode receber menos do que determinado valor. Em torno de 1900,00 reais para 20 horas e 

hoje pelo que foi me passado é pago em torno de 400,00 reais a menos por mês referente ao piso. Aí 

vocês imaginem, colegas vereadores, quantos professores nós temos no nosso quadro, daí cada 

professor desses que vocês estão imaginando é 400 pilas por mês que estão entrando em um débito que 

o município está gerando. Era parecido, está sendo pago desde o começo do ano e não está sendo pago 
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e está acumulando um débito. Está gerando um débito que lá na frente vai estourar. Tem município da 

região que já está, que já buscou o diálogo com os professores e vai começar a pagar retroativo e eu 

sei que de fonte segura nesse município tão assustado o montante que já gerou isso, imagina o nosso 

município que não tem nem a previsão, o grande montante que vai ser a essa dívida. Então eu acho que 

não é o momento de estar cortando nenhum benefício dessa classe se a gente está, se está devendo para 

uma pessoa, tu não vai tentar aumentar a tua dívida ao tentar desvalorizar o trabalho dela, eu acho 

que é válido, foi tentado fazer uma... foi feito, veio uma mensagem retificativa. Depois veio outra 

mensagem retificativa, mas se exige pós graduação, determinadas pós graduações para esses 

profissionais e o que me foi passado, as legislações superiores aceitam cursos de mais de 360 horas. 

Desculpe se estou enganado, aceitam para pagar, para a consideração para esses alunos? Aí, como é 

que vai funcionar aí? O professor que tem a determinada pós vai atender o aluno e vai ganhar a 

gratificação, o professor, que não tem a determinada pós também vai atender o aluno e não vai ganhar 

essa gratificação, ou vai ser diferente, ou vai ser aquele que tem a pós vai atender o aluno e quem não 

tem a pós não vai mais atender aquele aluno, o aluno vai ficar prejudicado, não vai ter a tal matéria 

porque tem repartido por matérias. Então deixo aqui meu voto como contrário esse projeto. Peço aos 

colegas que pensem bem também nessa situação, pois é uma classe muito importante no nosso 

município. Então dando seguimento à minha fala ontem estava em minha casa e surpreendentemente, 

uma pessoa me chamou, uma pessoa bem distante me falando sobre um leilão, que ia ter um leilão no 

nosso município e a gente e estava querendo, pedindo o edital. Eu falei, olha, eu até acho que não, pois 

eu não vou falar nada. Aí fui no site da prefeitura, não tinha nada. Pesquisei, achei no site do leiloeiro 

Finarato, algo, me desculpe não recordo o nome e aí me surpreende que vai ser dia 29 agora no fim do 

mês, semana que vem, terça ou quarta-feira, que vai ser o leilão já. Foi lançado o edital dia 15, para 

ser agora no final do mês. Me surpreendi que não achei no site da prefeitura hoje não tive tempo de 

olhar agora no final da tarde ver se já foi colocado. Se não foi colocado, eu peço que o executivo 

coloque para evitar, para dar a maior divulgação possível. São vários itens que estão sendo leiloados. 

Serão leiloadas 2 carregadeiras, tanto aquela Michigan quanto a nova, serão leiloados 2 ambulância, 

aquela que foi comentado semana passada Sprinter por um valor de 27000 reais, vai ser leiloada aquela 

ambulância  Volkswagen Saveiro, vão ser leiloados vários carros, 2 spin, enfim, que bom que o 

executivo, pelo que eu estou sabendo, o executivo, vai comprar mais uma carregadeira, vai comprar 

outras máquinas, está comprando uma ambulância, mas eu fico imaginando quando vê, poderia estar 

sendo, seria necessário vender todos esses itens, não vai fazer falta, não vai ter algum que possa ser 

reaproveitado? Então, por isso, juntamente com os colegas, estou fazendo esse pedido de informação 

aí. E que o executivo dê a maior publicidade possível. E essa questão do site até deveria ter perguntado 

para o dr. Norberto, acho que deveria ser colocado, pois todos as licitações são colocadas no site. 

Quero aqui também fazer um comentário, aproveitando que o colega Marcírio falou a questão do 

veterinário e talvez colocar na próxima sessão uma indicação que foi colocada diversas vezes nessa 

casa que é tão importante quanto a vacina que o colega falou, da brucelose, é a vacina da raiva. Ontem 

mesmo estava olhando o Globo Repórter e estava sendo comentado a importância da raiva e o surto. E 

para vocês, ter noção da proximidade do problema, o município que foi mostrado na reportagem foi 

Eldorado do Sul, onde um senhor perdeu 5 animais, aí todo mundo sabe o preço do gado hoje, para 

pessoa perder 20000 reais é bem fácil, então fazer uma indicação semana que vem, quando vê o 

município, disponibilize as vacinas da raiva também. Muitas vezes as pessoas não querem comprar por 

causa que vem muitas doses e é botada fora por causa que depois tu abriu uma vez que não pode, tu 

não pode vender, não pode descartar então semana que vem estarei colocando essa indicação aí e pedi 

a atenção para o município, para o pessoal nossos produtores que busque vacinar seus animais, é uma 

vacina bem importante e pode poupar um baita prejuízo para todos nós." Em COMUNICAÇÕES, os 
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Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a tribuna o 

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

presentes. "Primeiramente, quero parabenizar a festa da Capela São João Batista, estava muito bonita, 

muito enfezada, graças a Deus, todas as festas nossas das comunidades estão dando bem grande. A 

gente fica contente. Essa questão de bastante pessoas de cidades vizinhas que nem o vereador Mateus 

falou estou vendo nas nossas festas, isso é muito importante, isso a gente acaba criando um vínculo 

maior com as pessoas de outras cidades também. Parabenizar toda a diretoria. Não pude almoçar lá 

ontem tinha um outro compromisso, mas à tarde participei, estava bem bonito e bem boa a festa. 

Também quero deixar a todos os colegas aqui, eu acho que é uma entidade que precisa muito de uma 

ajuda e sábado vai ter evento, vai ter um baile, jantar e baile, é o CTG. Vai ter uma fogueira ali e a 

partir das 18:00 e vai ter um jantar e um baile depois ali. Então o patrão pediu que eu convidasse as 

pessoas aí, os colegas vereadores, acho que é uma entidade que está precisando agora de uma ajuda 

de todo o mundo para seguir em frente. Eu já estive lá como patrão, sei o quanto é gasto por ano, 

imagina aí já há 2 anos sem eventos, é complicadíssimo. Então deixo o convite aí para todos os colegas 

e as pessoas que estão nos assistindo. Da mesma forma, o convite para Santa Rosa de Lima, domingo, 

qual vou lá, vou estar lá ajudando, já faz algum tempo que eu ajudo eles lá na parte do churrasco. 

Também vou estar lá dando uma força àquela comunidade, deixo o convite aí, que com certeza vai ser 

mais um baita evento. Eu hoje vi que o pessoal estão finalizando a rua. Tenente coronel Juca Tavares 

ali e a Leandro Fallavena, estão colocando já a parte ali de, esqueci agora o nome daquelas pedrinhas 

que vai no meio ali, já estão colocando, já para finalizar, então em seguida, eu acho que aquele 

calçamento ali, uma obra que não era para demorar tanto tempo que nem está demorando, mas vai 

sair. A gente fica contente, sabe que uma boa parte da culpa foi da empresa, tanto que a gente vê hoje 

o outro calçamento de contraponto aqui, já com meia dúzia de dia, já está com a metade da rua calçada, 

a gente vê a diferença de uma empresa para outra. Também já de antemão deixar os parabéns para 

essa empresa que está fazendo ali na rua da Brigada o calçamento. Presidente, eu estou recebendo 

várias, reclamações na saúde, nosso posto de saúde, hoje não tive tempo de conversar com o secretário, 

amanhã quero ver se tiro um tempo, vou conversar com ele até tenho um pedido na casa sobre a saúde. 

E vejo várias, reclamações, de funcionários, de médicos, de tudo o que imaginar, não sei se é só eu que 

estou recebendo essa reclamação ou se tem colegas também recebendo. Então vou estar conversando 

com o secretário essa semana aí para a segunda-feira poder debater melhor essa questão aí. Não pode 

mais, eu acho que nós temos em 2022, 15 fichas. Isso não é...é inadmissível. Eu acho que a empresa 

médica está sendo paga, não tenho bem certeza, mas está sendo paga desde às 7 horas da manhã para 

atender o povo e 7 da manhã já tem enfermeiro, já tem técnico, então 7 horas da manhã tem que começar 

a atender o povo e não 8 e meia, 9 horas, eu acho que tem que se ver uma solução, quero tirar realmente 

saber se tá acontecendo isso, sei que a saúde tem feito bastante coisa com essa epidemia, mas isso não 

pode continuar assim porque a gente vê bastante funcionário na saúde. Também reclamação do lixo, 

estou tendo bastante, hoje foram 3 pessoas que me ligaram e a nossa pracinha, como falei sou favorável 

ao avião, acho que é um incentivo para as crianças, muito bonito, só que tá na hora de abrir, está na 

hora das crianças usar, acho que a nossa pracinha está pronta, ah, mas falta pintar alguma coisa, se 

não tem como pintar alguma coisa eu acho que está na hora de abrir as porteira para as crianças 

usufruir aquele belo brinquedo que ficou muito bonito em nossa praça." O PRESIDENTE ALVICIO 

usou a palavra. "Quero tocar nesse assunto aí da Saúde, eu também tenho recebido várias pessoas 

reclamando, hoje mesmo estava um tumulto de gente ali, muita gente voltando embora sem poder ter a 

sua consulta e uma coisa que eu sempre digo as pessoas não sai lá do interior para visitar o posto de 

saúde, fazer uma visita, vem ali porque tá doente, tá necessitando de ser atendido temos que tomar 

providência nesse assunto aí, até estive hoje no gabinete para falar com prefeito e fazer uma cobrança 
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respeito disso aí, mas o prefeito estava para Porto Alegre fazendo uns exames hoje de tarde e não pude 

falar com ele. Sou de acordo de fazer uma reunião com prefeito para tomar providência na nossa saúde 

está tendo os casos aí que tem que ser melhorado, nós temos aqui para lutar por melhorias não para 

piorar, tá pior, tá mal atendido, o nosso coordenador tá péssimo, tá na hora de trocar, já tá passada 

da hora já, eu tô dizendo na hora mas já tá passada da hora de trocar nosso coordenador, da maneira 

que eu tenho recebido várias reclamação a respeito do atendimento dele com as pessoas que estão com 

necessidade de transporte aí na saúde, infelizmente o nosso coordenador não dá para aceitar mais ele 

lá, não dá, não tenho nada contra a pessoa, mas quanto o trabalho dentro do jeito que ele tem recebido 

as pessoas e atendido, infelizmente não dá para aceitar e a nossa praça aí estive andando aí hoje de 

tarde, tá péssimo o atendimento da nossa praça, tá toda suja, tá vergonhoso, peço para o secretário de 

agricultura que tome providência e limpe essa praça aí, ficam aí tomando chimarrão com uma garrafa 

térmica embaixo do braço e o cisco é de punhado, em frente ao colégio pra cá é cisco de punhado, dá 

pra encher de carrinho de mão, tá relaxada nossa praça, quando tá bom eu gavo, mas se tiver que falar 

a verdade eu estou aqui para falar a verdade e para defender a comunidade; botaram o aviãozinho, 

que beleza, um brinquedo para crianças mas nossa praça do jeito que está suja ali é vergonhoso para 

nós vereadores desta casa, passar ali dar uma olhada e ver a situação que está de suja nossa praça, é 

vergonhoso, até tenho vergonha de falar isso aí porque a nossa praça tem que ser melhor entendida, 

tem que ser lindinha, tem que tá bonitinha, se não cuidar da nossa casa aqui da praça que é um lugar 

que todo mundo anda aqui por dentro, o que mais que nós vamos cuidar e a saúde não se fala, tá um 

caos a respeito do nosso coordenador está um caos, as respostas que ele tem dado para as pessoa é 

resposta muito agressiva e muito mal educado." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando 

foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições e Projetos de Lei: 

INDICAÇÃO Nº 091/2022 DOS VEREADORES LAURENI, FABIO, ALVICIO, MATEUS, 

JAIRE VARLEI, LEANDRO E MARCIRIO que seja realizado calçamento no terminal da rua 

Coronel Juca Tavares, e na rua Nestor Bridi, onde já existe rede de esgoto pronta nessas ruas, restando 

somente em torno de 100 metros de rua para calçamento, podendo ser feito o calçamento e o meio fio 

pela prefeitura e as calçadas pelos moradores. INDICAÇÃO Nº 092/2022 DO VEREADOR 

MARCOS que seja estudada a possibilidade de contratação de empresa para limpeza e urbanização do 

perímetro urbano. INDICAÇÃO Nº 093/2022 DOS VEREADORES LEANDRO, MARCIRIO, 

JAIRE VARLEI, MATEUS E LAURENI que seja mudado o horário do Pré 2 da escola Dom Pedro, 

sendo alterado para o turno da tarde. JUSTIFICATIVA: As crianças pequenas acabam tendo que sair 

cedo de casa enfrentando frio e geada. INDICAÇÃO Nº 094/2022 DO VEREADOR FABIO que seja 

realizado contratação de um médico para atender no ESF Alceu Wamosy. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 067/2022 DO VEREADOR LEANDRO que seja providenciado coleta do lixo 

semanal no interior e colocação de lixeiras grandes de metal. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 

034/2022 DO VEREADOR RODRIGO que informe se tem alguma empresa contratada para gerenciar 

a secretaria de saúde. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 035/2022 DOS VEREADORES MATEUS, 

MARCIRIO, LEANDRO, JAIRE ARLEI E FABIO que encaminhem lista dos bens que serão 

leiloados, informando quem foram os avaliadores e se existe algum relatório de avaliação que seja 

enviado junto. PROJETO DE LEI N° 041/22; PROJETO DE LEI N° 042/22; PROJETO DE LEI 

N° 044/22. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR 

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

presentes. "De imediato deixar os meus parabéns e pedir desculpa pelo não comparecimento ontem na 

festa da Capela São João Batista lá. Fico feliz por ter sido um baita evento, várias pessoas me 

comunicaram em redes sociais também, que foi um grande evento, então deixo meus parabéns aqui a 

toda administração lá, todo o pessoal que se fez presente também. Quero deixar os parabéns aqui a 
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equipe, o grupo que tem no nosso município de artesãs, que até a colega vereadora que faz parte 

também, que semana passada tivemos uma reunião aqui e as artesãs se fizeram presente para montar 

a associação, então deixo os meus parabéns a elas aqui por essa grande iniciativa de montar associação 

de artesãos do Barão e com certeza aqui acho que todos os colegas vereadores aqui, tanto eu quanto 

qualquer um, será totalmente a favor e apoiará toda necessidade que essa associação precisar. Queria 

já deixar comunicado também que nem o colega Angulista falou ali a questão da compra de uma retro, 

da carregadeira. Já está no mural da prefeitura lá o edital para licitação. Parabenizo a administração 

também por essa baita aquisição uma retro e uma carregadeira nova para nosso município. E queria 

comentar também a questão dos atendimentos no posto de saúde. Eu também sou totalmente favorável 

a se reunir, ver o que que está acontecendo, porque que as nossas pessoas estão indo embora sem 

atendimento. Faz disso que eu vejo reclamações sei de casos também de pessoas que ficaram vários e 

vários tempos ali esperando atendimento e acabaram indo embora sem nenhum atendimento, isso é 

inadmissível acontecer isso aí na nossa cidade. Então eu também sou um vereador que se precisar 

cobrar vou estar sempre disposto para qualquer situação. E quero deixar meus parabéns ao prefeito 

aqui pelo aditivo ali do projeto dos professores. A gente entende que tem professores que não vão 

conseguir receber agora nos próximos meses, mas fazendo a pós graduação, logo conseguirão receber 

e é uma bonificação que levarão para sempre isso vai entrar na aposentadoria essa bonificação de 

20%." Usou a palavra o VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder do PDT, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "O vereador Fábio eu liguei para pedir do 

médico lá no ESF que eu tive lá fui cobrado a respeito disso aí, mas como tu já tinha pedido, está ai a 

Dalvana que sabe disso, eu disse deixa, eu já tinha até reservado, mas tudo bem, é, tenho direito. Eles 

me pediram isso aí lá, eu disse vou falar segunda-feira já, mas foi bem falado, Fábio, é muito importante 

todo mundo sabe que estão todo mundo se queixando lá e não tem um médico, não tem lá, vem para 

onde? Vem para Barão, todo para o centro aqui, aonde dá aglomeração aqui e já começa atender tarde 

mesmo. É complicado isso aí. Eu tive conversando, hoje não adianta mais, conversando com o Dr. 

Carlos e me disse, Lagarto, eu vou embora, eu fui, falei com o executivo ali pra ele pelo menos final de 

semana dá um plantão para ele aqui. Ele até me disse, eu vou ver o que que eu faço, vou ajudar para 

ficar aí. Ele disse Lagarto, eu não tenho mais condições de ficar aqui. Estou ganhando um pouco, não 

sei quanto que ele ganhava. Eu não perguntei. Hoje está em Charqueadas, está trabalhando no ESF lá 

e final de semana plantão no hospital, tive conversando com ele disso aí. Ali, na região dos Pacheco, 

todo mundo gostava dele, um médico atencioso, um médico bom a gente sabe disso aí, mas infelizmente, 

não sei se o prefeito faltou diálogo, não sei como é que os colegas estavam falando a respeito dos 

médicos aqui. Se é o prefeito, ou são eles que contratam ali, isso eu não sei. É como os outros também 

responderam, não sabem. Então deixo aí, mas foi uma perca grande para o nosso município aí. Também 

quero parabenizar a turma lá do Passo Grande, uma ótima festa. Estava muito linda, bastante gente, 

churrasco muito bom, parabéns a toda a diretoria lá e quem trabalhou junto lá, um pouco de colega 

estava lá, outro com certeza não puderam ir por causa que tinha obrigação em outro lugar. Também 

deixo o convite aí para Santa Rosa de Lima, agora, domingo que vem, se Deus quiser, vai dar uma 

ótima festa lá. Deixo o convite para todo o povo baronense e quem não for de Barão do Triunfo também. 

Que nem eu falei com os colegas ali, vou entrar com um pedido. Não sei se o executivo vai fazer essas 

2 ruas onde o Marcio vai sair da madeireira dele com um caminhão carregado é ruim ali parar naquela 

longa de arrancar, então eu vou deixar esse pedido Dalvana na segunda-feira para esse pedido os 

colegas quiser assinar junto não tem problema nenhum, pode assinar, tá, muito obrigado, é isso aí." 

Usou a palavra a VEREADORA LAURENI, Líder do PTB, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes.  "Dar os parabéns à Capela São João Batista pela 

bela diretoria e aquele pessoal que trabalha muito de acordo lá. Eu espero que tenha feito um grande, 
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um grande lucro. Não pude me fazer presente por motivo de saúde. Também gostaria de falar um 

assunto aqui. A gente falou tanto em saúde, em agradecimento, em parabenização de festas. Gostaria 

de falar aqui no doutor Frederico, nosso querido médico que passou por um problema de saúde muito 

sério. Dizer a ele que essa casa se mobiliza mandando para ele mensagens de muita luz, muita força e 

dizendo a ele, quem sabe fazermos uma moção na próxima sessão dizendo para ele que faça as terapias, 

o que ele tiver a fazer que Barão do Triunfo tá a espera dele, um médico que faz anos que trabalha 

conosco. O dia de atendimento dele, não desfazendo ninguém, o posto de saúde é cheio de pessoas que 

não se conseguia ficha, se não viesse bem madrugada, dizer a ele que se estiver nos assistindo, Barão 

do Triunfo tá à espera da recuperação dele, que se Deus quiser, em breve irá acontecer, mas que o 

nosso carinho por ele é imenso e sabemos que a força vai fazer ele mudar ele voltar a trabalhar com a 

gente, a mudar o que hoje está acontecendo com ele, mas que ele tenha muita força e muita fé. Nós 

estamos à espera do seu trabalho aqui, doutor Frederico. Com muito carinho te esperamos. Também 

gostaria de deixar um recado aqui para o executivo, estive passando 2 vezes agora essa semana aqui 

onde vai para Sertão Santana no Pouca Sombra que infelizmente a gente sabe que essa pessoa faleceu 

nesta semana, mas que seja removida aquelas madeiras ali. Como já foi falado nesta casa o ano 

passado, que foi dito pelo Lauro Laux que veio a prefeitura e liberou para o prefeito para que fosse 

tirada aquela curva, então a gente foi entrar ali, tinha carro vindo daqui da Linha Francisca e vindo 

de outro lado, então é um lugar muito perigoso, propício para quem não conhece muito, pode causar 

um acidente. Então dizer ao executivo que providencie aquela retirada, ao menos a retirada das 

madeiras, daqueles entulhos que tem ali." Usou a palavra o VEREADOR LEANDRO, Líder do PSB, 

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

deixar aqui os parabéns para a Capela São João Batista, estive lá presente. Festa muito linda, bastante 

gente mesmo, lotado, dar os parabéns para todo mundo, um ótimo churrasco. E que nem as colegas 

falaram aqui é muito importante a gente apoiar as capelas, conversar, ter diálogo com a população, 

trocar ideias com eles. Também queria dizer, 48 no Sidnei também o cepo de bocha lá vai ter sábado 

também. O pessoal poder fazer presente lá para dar uma força para esse rapaz. E também na próxima 

festa Santa Rosa de Lima, que é agora no próximo domingo também quero ver se estou presente lá, 

quero almoçar de novo, comer um churrasco. Quero apoiar essa Capela lá também. Também queria 

falar sobre a estrada que o colega Marcos falou ali da Capital Garcia, passei lá mesmo sexta-feira fui 

a Cerro Grande do Sul, estava o Toninho lá e os rapazes arrumando a estrada. Esta mesma estrada 

que o cidadão me chamou lá eu fui olhar, já foi botado pedido na casa. O colega Marcos botou, eu 

também comentei. Tem que voltar a prefeitura lá, o secretário fazer um trabalho bom lá, porque no 

inverno sempre dá problema. Não ficou tão bom, tem que retornar e fazer o trabalho melhor ainda, 

porque sempre vem esse descaso ali com essa estrada e o rapaz falou que ele já está cansado de puxar 

a gente lá. E também queria comentar aqui, sou defensor da limpeza com os colegas aqui também é 

triste a gente ficar um ano e meio ou dois brigando por lixeiras, para o recolhimento de lixo. Eu acho 

que nem eu comentei aqui já o prefeito conversou pessoalmente um dia faceiro que já tinha feito a 

licitação para essas lixeiras já vão para o segundo ano e nada, é muito triste isso daí aí eu comentei 

com alguém aí e algum cidadão falou para mim assim, mas Leandro, tu vai esperar o quê do prefeito? 

Se a prefeitura está numa sujeira ali, o capim, daqui a pouco vai estar passando na prefeitura. Então, 

aqui verbalmente já peço para o prefeito botar alguma pessoa ali para limpar a prefeitura, passar um 

veneno, capinar, porque é triste o pessoal chegar na cidade uma prefeitura suja e também sobre o posto 

de saúde queria comentar que é triste mesmo a pessoa chegar às 7:00 da manhã ali para as 9:00 ser 

atendida e com muito mau humor. Não todos, nem todos, pode pagar por aqueles que não estão fazendo 

um bom trabalho, mas eu acho que está na hora, de repente esses que não estão fazendo um bom 

trabalho e se está achando ruim dar o lugar para outro, porque nós temos pago, então tem que a 



 

 ATA 019/22  9 
 

 

população não ficar sem uma ficha, brigar por uma ficha também é muito triste. Eu acho que teria que 

ter muita ficha sobrando e a população não reclamar por um descaso da saúde." Usou a palavra o 

VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Eu votei contra o projeto ali do corte de parte do salário dos professores. Eu 

sempre me demonstrei nessa casa desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, que eu sou um defensor 

dos professores porque eu tenho pouco estudo e sei a falta que faz. E o professor é aquele que tem mais 

paciência que o próprio pai e a mãe para ensinar os filhos da gente, se for preciso, eles pegam por cima 

da mão do aluno para ensinar a escrever a primeira letrinha. Então nós temos que valorizar essa classe, 

incentivar eles. Não tentar desincentivar. Então por isso eu fui contra o projeto, deixar bem claro que 

eu sempre me demonstrei defensor dos professores. Então é isso aí a minha justificativa. Também quero 

reforçar também o convite para festa agora, final de semana lá na Santa Rosa de Lima, convidar o 

pessoal que puder se fazer presente lá, que vai ser uma grande festa e é muito importante o apoio da 

população para a comunidade que as comunidades estavam sem fazer festa devido à pandemia e estava 

tudo meio ruim nos troco, meio ruim nos pila não é? Então, agora uma festa boa assim, as comunidades 

vão poder botar suas contas em dia. E ficar tudo certinho." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, 

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

"Gostaria aqui de iniciar minha fala reforçando a questão da praça que foi comentado antes hoje pela 

manhã eu estava aqui na frente da praça, da Câmara, eu e o vereador Rodrigo, um cidadão ainda nos 

questionou por que a praça não estava aberta, a criança ali querendo conhecer o famoso avião, agora 

o avião já está comprado, cada um tem a sua opinião, mas então o quanto antes esteja à disposição 

para nossos alunos, para nossas crianças estar usufruindo disso aí. Também quero junto com isso, fazer 

um reforço que o executivo faça uma revisão na iluminação da nossa praça. Agora, se a gente sair 

daqui, vai ver essa parte até está bem iluminada, mas para cá está bem escuro, tá um breu, até uma 

questão de risco, a questão de segurança, tanto da própria praça ou dos transeuntes, aí. Vi que o nosso 

amigo Carreirinha está trabalhando hoje numa aqui pertinho, aqui nessas ruas, aqui para baixo. Pedi 

aí que a prefeitura, faça um investimento, aí e amplie cada vez mais a iluminação da nossa praça, a 

nossa é bonita, está mal cuidada, mas que seja feito esse investimento. Agora há pouco recebi uma 

mensagem questionando a questão do que foi a anulados os cargos de orientador educacional e 

licenciador ambiental do processo seletivo. Vou estar tirando saber o que foi que aconteceu, até para 

responder essa pessoa. Mas deixei minha indignação para o executivo, as pessoas vão lá, fazem a 

inscrição, gastam e depois tem essa surpresa. Com relação à saúde, eu deixo aqui uma preocupação 

também a questão dos médicos a vereadora Laureni muito bem falou a questão do doutor Frederico, a 

gente está aí pedindo a Deus que ele se recupere o quanto antes, um médico muito bem quisto pela 

nossa população. O outro médico também se ausentou e hoje a gente está do nosso quadro padrão ali 

normalmente só tem o doutor Ruan, ele tem ido vários, vários dias ali está ficando bem acumulado para 

ele. Então que o executivo tome uma atenção nessa parte. Com relação ao projeto que foi votado daqui 

dos professores, até a minha irmã me comentou que ela não perde a gratificação dela, mas parece que 

a professora que nos acompanha, a Cleide, perde é prejudicada com esse projeto. Deixa aqui minha 

indignação pela forma como se desenvolveu esse projeto. Fico muito chateado por ti Cleide e por todos 

que estão tendo um corte bem significante, bem abrupto de suas rendas. Que o executivo olhe com mais 

atenção na questão do magistério, que toque essa questão do piso, infelizmente a gente sabe que esse 

projeto que foi votado por causa de folha, para tentar reduzir a folha, para tentar colocar mais gente, 

mas não é assim que as coisas têm que funcionar. A prefeitura tem que cumprir suas leis e a lei que está 

faltando ser cumprida é a lei do piso, que se adeque a nossa folha para conseguir pagar essa lei, essa 

obrigação esse direito dos professores." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE ALVÍCIO. 
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Nada mais havendo a tratar o presidente determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos 

para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e sete de junho de 2022. 

 

 

Sala de Sessões, 20 de junho 2022. 
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