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Aos vinte e sete 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 vigésima 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 019/22, previamente recebida 

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

RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. n° 029/2022 encaminhando respostas às proposições 

apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. n° 030/2022 encaminhando respostas às proposições 

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

À PREFEITURA: Of. N° 027/22 encaminhando proposições aprovadas em 20 de junho de 2022; Of. 

Leg. N° 045/22 informando aprovação do projeto de lei n° 041/22; Of. Leg. N° 046/22 informando 

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

044/22. 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 RODRIGO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. “Eu primeiramente, só parabenizar a capela Santa Rosa de Lima pelo belo evento ocorrido 

lá ontem, acho que é a maior festa da nossa região, muita gente bem organizado e deixar os parabéns 

a toda a diretoria, todas as pessoas que lá estiveram ajudando, e também dei uma mão lá para eles e 

sempre me colocando à disposição para ajudar as comunidades. Também agradeço aí ao Executivo aí 

que me mandou o pedido de informação, que eu e o vereador Marcos tinha feito, o qual a gente vai 

estar dando uma analisada agora, vendo qual é que é a situação, até porque muitas pessoas nos 

perguntam sobre os carro alugado. Também a questão do lixo alguns lugares foram recolhidos, mas 

ainda nosso interior ainda está faltando essa mão de obra aí do município. Aonde já deixar aqui os 

parabéns ao vereador Marcos que lá perto da sua casa, ele fez um mutirão lá e juntou lá, recolheu o 

lixo lá para não ir estrada a fora. Então deixo os parabéns aí ao vereador Marcos pela iniciativa, por 

ajuntar lá uma boa quantidade de lixo. Também questão da pracinha ali estive conversando com o 

executivo. Estava meio trancado ali aí que eles queriam pintar. Agora, parece que já conseguiram a 

empresa que vai pintar e a gente fica muito contente, muitas vezes a pessoa acha que a gente é contra 

A ou B ou C, não, a gente quer que as coisas aconteça. E não tenho bem 100% de certeza, mas pelo que 

o secretário da agricultura me passou o rapaz da empresa, tenho certeza que vai fazer um belo trabalho 

ali porque já trabalhava nesse meio, quando estava dentro da prefeitura, então a gente o quanto antes, 

claro que a gente sabe toda essa questão da chuva a semana toda aí e pintura é que nem eu falei para 

o secretário, não adianta ter pressa agora porque já arrumaram a empresa para pintar não adianta 

colocar pressa nos cara porque se não esperar, dar uma enxugada na umidade, a tinta vai levantar 

toda, em pouco tempo ela levanta, se pintar na humidade. Mas parece que já liberaram a pracinha ali, 

até então para as crianças brincando enquanto não acontece isso. Que foi uma das nossas indagações 

aqui nessa casa, segunda passada. Então, agradecer o secretário, executivo, prefeito, aí que escutaram 

a nossa demanda e liberaram a pracinha para as crianças já ir brincando, claro que com certeza, 

quando liberarem para a empresa fazer o trabalho, vai ter que ser fechado, até porque vai estar com 

tinta, e não tem como estar segurando as crianças então mais certo é fechar para fazer a pintura. Mas 

acho que é mais uma coisa que vai se desenvolver rápido no nosso município aí, também a casa do mel, 

tanto falada, tanto criticada por alguns, outros correndo atrás para não se perder a emenda, o prefeito 

colocando mais da metade, mais do que a emenda, de repente, em recurso próprio, para sair a casa do 
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mel. Hoje a gente já vê que está em andamento, alicerce, já está pronto, pessoal, estão trabalhando. 

Também s questão da rua na frente da Brigada, claro que vai dar um atraso por causa da chuva, 

ninguém é burro, sabe que choveu a semana toda. É complicado trabalhar na rua, com chuva, 

principalmente, uma situação assim que tem que ser bem compactado o solo para não dar problema no 

calçamento. Mas, novamente, já deixo meus parabéns à empresa que começou ali. A gente já vê que é 

uma empresa séria. Porque eles tiveram uma reunião com o prefeito e disseram que não querem 

nenhuma medição antes de findar a obra. Isso é muito importante. Porque as outras empreiteiras fazem 

2, 3 metro e querem que meça, querem que meça para pegar um dinheiro e essa não, essa já deixou 

bem claro que não quer nem 1 real sem entregar pronto o calçamento da rua da Brigada. Isso eu acho 

que o município só tem a ganhar e a empresa com certeza vai dar o seu máximo que assim que findar, 

vai estar com o dinheiro na mão. Então a gente está vendo as coisas acontecer, pode ser lento, pode 

ser, não sei, mas está acontecendo, coisa que há anos a gente não via acontecendo no município. E está 

acontecendo. Já sabe aí também que licitação de várias situações que vão acontecer agora no final do 

mês, aí no começo desse mês de julho. Até questão de embelezamento aqui na praça o nosso 

estacionamento no contorno da praça, o qual era muito cobrado por essa casa. Que a gente já está 

difícil de estacionar dentro do centro aqui. Então é uma coisa que era muito cobrada e também está 

acontecendo. E, novamente, a licitação ali do Posto de saúde de uma obra ali que muitos cobram aqui 

nessa casa, eu peço que os vereadores se saibam de alguma empresa, ajudem a divulgar a licitação, já 

saiu 3 vezes e não apareceu nenhum participante. Estão fazendo a quarta vez. Eu acho que se não 

aparecer, ninguém vai ser feito por dispensa. Porque daí até então, acho que já pode, até acho que já 

podia fazer agora porque já foi feito 3 vezes, mas eles ainda vão, parece que vão fazer mais uma vez a 

licitação para ver se aparece alguma empresa e eu andei olhando o valor e o valor não é ruim não. O 

valor é bem bom, só que a gente sabe que hoje em dia essa questão de pedreiro está muito difícil. É 

pouca e não tem ninguém parado, está todo mundo trabalhando. E na cidade, mesmo se a gente quer 

fazer um aumento na casa da gente, não está fácil de arrumar um pedreiro e uma obra maior assim, e 

também tem toda a questão de documentação. Tem que ter engenheiro, não é qualquer empresa que 

pode participar. Mas a gente pede aí que todos que tenha empresas que têm interesse tire a saber que 

com certeza é bom para o nosso município desenvolver.” Usou a tribuna o VEREADOR FABIO, 

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

imediato parabenizar o pessoal da Capela Santa Rosa de Lima pelo grande evento que foi feito ontem 

lá. Não pude me fazer presente por motivos pessoais, mas se Deus quiser, na próxima estarei presente 

lá. Também quero parabenizar a administração pela abertura da pracinha, já que foi um item comprado 

e deu bastante polêmicas. Mas já que está aí, como o colega falou ali, fez o pedido semana passada 

para abrir, o executivo. Abriu, então vi várias pessoas postando também as crianças brincando. A gente 

fica muito feliz quanto isso, então deixo meus parabéns à administração por esse belo gesto que fizeram. 

Hoje recebemos uma notícia boa, importante para o nosso município, que estamos recebendo nossas 

emendas dos deputados. Já está na reta final para ser paga esse ano, porque em época de eleição já 

não vai mais o governo poder pagar, então a maioria das emendas já estão sendo pagas, as mais velhas. 

Tive me informando da minha também, do deputado Alceu lá referente a reforma do ESF e o assessor 

me passou ali que acredita, ele está na conta do município até o dia 2 agora do próximo mês, que é a 

data limite para o pagamento. Então torçamos que seja mais uma também que seja depositado. Queria 

fazer um comentário aqui, a gente elogia, parabeniza a administração quando tem alguma coisa errada, 

mas a gente também cobra. E hoje estou aqui para cobrar. Eu fiz um pedido, está comigo aqui, fiz um 

pedido em 15/05/2021, referente aos postes que se encontram no meio da avenida Luiz Gonzaga. 

Dalbem. E junto nesse pedido, teve outro pedido junto no mesmo, eu obtive resposta só da outra parte 

do pedido e dessa não. Semana passada, na sessão, até comentei ao executivo que não obtive resposta 

nenhuma. E estava aqui o Severino, que faz parte do comitê da Certaja. Ele me procurou essa semana 

lá e como ele estava presente na sessão, ele se informou na Certaja não tinha nenhum protocolo, entrou 

em contato comigo o Ederson da Certaja também e disse que não haveria nada referente a esse pedido 
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meu aqui da Câmara, lá na Certaja. Então eu queria deixar um pedido aqui ao executivo, onde é que 

está a falha nesse sistema, porque o trabalho nosso aqui não adianta nada, porque a gente faz o pedido 

aqui, vai lá para baixo, eu não sei em que o setor que tranca, porque não é feito nada depois dali. Aí 

ele me passando que agora fez o pedido, botou em questão de urgência que acredita ele, que agora em 

dentro de uma semana vai vim a Certaja para fazer esse projeto da retirada desse poste. Então a gente 

parabeniza também quando tem alguma coisa boa, mas a gente também sabe cobrar onde está o algo 

errado. Então eu deixo aqui a minha indignação que o executivo veja onde é que está acontecendo essa 

falha porque não adianta a gente vê alguma coisa errada fazer o pedido para que seja regularizado e 

nada a ser feito. Então, aguardo o executivo as próximas respostas que encaminhe decentemente porque 

geralmente as nossas respostas de pedido hoje vem, será analisado, será executado, mas tem muitos 

que só fica na palavra e não passam mais adiante. Como ele me passou também eu deixo um pedido 

verbal aqui e vou fazer semana que vem um pedido nessa casa, que seja analisada aprofundadamente 

a questão da nossa iluminação. Ele me passou que fez uma análise no centro da nossa cidade, com 

acesso à linha Dona Francisca até a residência do seu Neo ali, que acredito eu que dê mais ou menos 

1 km na saída da Linha Francisca. À noite, dentro do nosso centro e nesse mínimo trajeto dessa estrada 

aqui nós temos 44 lâmpadas acesas no dia que foi feito essa averiguação, 44 lâmpadas acesas dia e 

noite. E quem paga essa conta é nós os consumidores, os colonos, todo mundo que utiliza a Certaja 

energia, então peço ao executivo, vou fazer semana que vem uma indicação quanto isso, que seja 

analisado em todo o município, que seja feito um trabalho mais aprofundado nessa questão da luz. Tem 

um outro pedido também referente a luz. Questão de pessoas, tem um projeto que os colegas vereadores 

votaram nos mandatos passados aí que não poderia ser cobrado. Iluminação pública também no 

interior e parece que andou acontecendo algum casos referente a isso, que foi cobrado. Então tem um 

pedido, depois ali que será discutido. Outra questão também do nosso executivo. Onde é que acontece 

tanto erro nos edital de processo seletivo? Porque a gente não consegue, parece fazer um edital para o 

processo sem ter um erro. Onde é que é? Aonde, que setor que está acontecendo essa falha? Porque 

teve vários colonos, amigos meus, pessoas que necessitam de um projeto ambiental e nós temos agora 

um processo seletivo, que ai ser contratado licenciador ambiental. E aí nós temos colonos agora que 

precisam desse licenciador para assinar projetos para liberação de verbas nos bancos, para esses 

produtores e sem esse projeto, sem licenciador ambiental, eles não consegue. Agora, pelo que eu me 

informei, vai ter que ser readequado o edital novamente e feito outro processo seletivo. Então peço 

encarecidamente ao executivo aqui que dê uma analisada melhor, que procure fazer as coisas os poucos 

mais corretas."  Usou a tribuna a VEREADORA LAURENI, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Gostaria de dizer que logo após a nossa sessão 

teremos um contato com as artesãs do município. Houve na outra semana uma reunião aqui para a 

formação da nossa associação. E a gente está muito feliz com o resultado, onde a gente tem 44 artesãs, 

parece que é 44 mais ou menos, posso até estar enganado no número, inscritas já com trabalhos prontos 

e a grande vontade de ter uma associação, então, já foi dado o primeiro passo, primeiro encontro, onde 

foi escolhido os nomes e hoje teremos mais um encontro para vermos o funcionamento da associação. 

Então é assim que se começa os passos e é assim que vai dando certo quando tem tudo muito aberto e 

muito legível e muito participado por todos. Quem puder vir será uma bênção. Quem não puder vai ter 

o mesmo assunto passado nessa encontro que teremos hoje, ainda à noite. Gostaria de dizer que na 

quarta passada estive na associação invernada dos Abreus. Junto com o secretário da agricultura onde 

o vereador Romildo fez um convite na sessão passada agora que teria uma prestação de contas e a 

troca do conselho fiscal da associação, onde a gente fica muito contente de ter um convite, Vereador 

Marcírio, você é daquela representação lá, e na pessoa do presidente, não lembro, o Roni, Roni não é? 

E o vice-presidente o seu Zezinho e o vereador Alvício não é? O vereador Marcírio, aonde foi colocado 

num quadro lá todo o gasto e todo os lucros da associação. Eu gosto muito de participar, eu acho que 

é importante isso, ver a organização de uma entidade. Associação é muito fácil dizer a associação, mas 

ela tem que ter os parâmetros legais, porque com certeza o presidente vai responder. Eu acho que está 
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de bom tamanho lá para aquele pessoal, muita gente participando, muitos associados, muitas mulheres 

junto com os maridos participando, que eu tiro o chapéu para isso, porque eu acho que a mulher tem 

que estar junto, tem que estar sabendo porque ela é uma parceira para todas as horas, de ir para a 

roça, de uma planta, não é? Do andamento de uma safra. Então a mulher é parceira e ela deve estar 

por dentro, sim, e na pessoa da Teresa lá, esposa do Marcirio, eu quero parabenizar aquelas mulheres 

lá daquela associação que elas se fazem presente nas reuniões. Eu acho que isso é um mérito daquele 

lugar e de outros também, mas aquelas pessoas, elas participam mais. Fiquei muito feliz de ver que 

vocês têm um lucro aonde foi passado em plenário lá, os valores que vocês trabalham, como já estavam 

defasados, eu acho que fizeram um trabalho muito bonito, já mudando os valores, com conscientização 

de todos. Eu acho que foi uma das reuniões mais apreciadas que eu já fui. Acho que foi tudo muito, 

muito na paz e muito bem colocado. Então, parabéns àquela associação e que todas tenham esse 

domínio de conseguir botar as claras em uma associação, o que foi gasto, o que foi comprado, o que 

foi pago e o que tem em caixa. Parabéns para vocês. Eu gostaria aqui de falar um assunto que eu já 

falei com o prefeito esses dias, falei com o secretário da saúde. A viagem para Santa Cruz das pessoas 

que são encaminhados para lá. A parte de oncologia. Eu acho assim, não tenho pessoas da minha 

família hoje que viajam para lá, mas vejo, não é? As viagens, elas teriam que ter mudança. Eu acho 

que tem que ter uma coisa muito bem estudada, porque a pessoa que sai daqui já com o processo de 

câncer, vamos dizer, ela vai em busca. Ela já está um pouco debilitada, ela já está meia judiada porque 

já fez tantos, tantos exames para chegar nesse ponto desse atendimento que com certeza aquele hospital 

é ótimo, é maravilhoso e elas têm um grande atendimento lá. Eu acho que teria que ter um carro especial 

para levar essas pessoas, saírem daqui direto à Santa Cruz. Claro, eu sei que é a dificuldade de carros, 

não é fácil, vai por São Jerônimo, largam os pacientes lá, de lá, vai para a Vale Verde, aí a pessoa vai 

para a consulta 8 horas. Geralmente a pessoa velha está reclamando e com toda a certeza ela fica muito 

doida. Ela tem que aguardar, ela se despacha lá, o carro vem para São Jerônimo pegar os pacientes, 

às vezes chegam aqui da noite. Então isso não é justo. Eu acho que a nossa saúde tem uma grande 

referência, uma referência boa e nós precisamos que seja estudado um carro para essas pessoas 

viajarem, irem, fazer o seu exame, a sua consulta, o seu tratamento e virem direto para casa, sem a 

espera de ninguém. Eu acho que isso é bem viável, temos que pensar nisso. Tem carro, sei que às vezes 

a saúde está faltando o carro, mas vão providenciar, esse caso é muito doído e muito delicado. Eu peço 

encarecidamente para nossas pessoas que tomara que nunca precisassem ir, mas quando forem 

encaminhados para Santa Cruz, que tenham transporte, que vá levá-la, e vai trazê-las de volta." 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. "Vou falar rapidinho, presidente de novo, que é só a 5 minutos, 

rapidinho mesmo, não é? Eu queria fazer 2 ponderações hoje, presidente, que tem acontecido no 

decorrer dos dias, dos meses, das sessões, que é sobre a. questão do trâmite da casa, como por exemplo, 

indicações, providências e pedidos de informação, muitas vezes a pessoal que nos escutam ou quem 

ouve a sessão ou quem assiste não sabe realmente como que funciona e muitas vezes até nós mesmos 

falamos, nos enganamos no chamar indicações, providências e pedido de informações como projetos, 

e não são. Indicações e providências são os pedidos que podemos fazer diretamente na prefeitura. 

Passamos por aqui por um acerto de algum tempo atrás, mas qualquer pessoa pode fazer uma 

indicação, uma providência lá na prefeitura, lá no protocolo, indicações e providências pode ser feitas 

lá. Nós passamos por aqui, não sei porquê. Agora pedido de informação, sim, pedido de informação é 

um meio do vereador usar e é um meio que é regrado pelo nosso regimento interno, que tem um período 

para ser respondido. Se não for respondido nesse meio tempo, tem um trâmite que a gente pode punir 

ou fazer uma exigência ao administrativo. Isso todo mundo é sabedor. Só eu queria que a gente 

começasse a falar diferente, quando eu coloco uma indicação não é um projeto meu, é uma indicação 

que está sendo colocada na casa. Projeto é outra situação só para a gente, para a comunidade entender 

um pouco melhor. E também presidente fui interpelado na rua, até achei legal, gostei porque a pessoa 
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veio conversar comigo, até que eu pedi autorização para ela hoje para poder falar do assunto, sobre 

um pedido esses dias que entrou nessa casa aqui também como que para fazer o calçamento da rua ali 

entre a Luiz Gonzaga e aí a Fernando, não, Fernando não, lá da rua da Solange, lá que é o Leandro, 

Fallavena, só que daí eu não assinei junto o pedido, que era um pedido de providência e a pessoa veio 

me perguntar, bah mas isto é contra o projeto de calçamento da minha rua; disse bah minha querida, 

me desculpa, não é um projeto. Eu não sou contra, eu sou a favor. Tanto é que... mas tu não ... tu 

aprovou, mas tu não assinou. Isso aqui é um simples trâmite e eu expliquei para pessoa e a pessoa, 

entendeu? Só que eu gostaria colegas que todos nós falássemos a mesma língua. Não adianta eu 

explicar para a pessoa, dizer como é que funciona certinho para não se enganar e outras pessoas 

dizerem que é um projeto. Não é um projeto, é uma indicação, é uma coisa que vai descer pra executivo 

e ele vai mandar uma resposta e pode fazer, ou pode não fazer, agora um projeto sim, se for aprovado, 

é um projeto de lei, é diferente, isso nós tinha que mudar essa didática com a comunidade para não 

enganar as pessoas. Queria também, outra ponderaçãozinha rápida. É uma questão que tem acontecido 

aqui também. Daquela questão assim, ó, se eu voto contra, é um projeto que o executivo manda para 

cá. Votei contra, não aprovei ou votei a favor. Eu sou contra aquele projeto, eu sou contra o 

desenvolvimento do município, tem acontecido muito a questão dos professores. Vem projeto para cá, 

o executivo manda, a gente tem que aprovar porque é um trâmite legal, é uma coisa legal, não tem 

ilegalidade nenhuma. Se eu voto a favor, eu sou contra a educação. Isso é ridículo, é ridículo, eu quero 

pedir para os vereadores que usam essas artimanhas de dizer que o vereador que votou a favor do 

executivo é contra a educação, que pare com isso. Isso não cola mais. Até porque eu venho da educação, 

sou filho de professora, sou irmão de professoras, sei como funciona a escola. Sei tudo como é uma 

burocracia de uma escola. Quando que eu vou ser contra a educação? Então eu queria pedir 

educadamente que pare com essa história de um vereador votou a favor do executivo é contra a 

professora. Isso não é verdade. Isso é uma mentira. Nós somos contra o que não é legal e a favor do 

que é legal. Queria também presidente dar os parabéns para a comunidade de Santa Rosa de Lima. 

Pedir desculpas por não ter participado ontem, tenho participar de todas as festas, mas ontem tive um 

trabalho que não pude deixar de fazer e a gente às vezes tem que abrir mão de divertimentos para poder 

trabalhar. E como de fato a gente trabalha diariamente para poder sustentar as famílias. Então é assim 

que funciona." 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 para parabenizar a 

comunidade de Santa Rosa de Lima, uma comunidade que de uns anos para cá, tem crescido bastante, 

tem se destacado bastante pelo baita evento que fez ontem. Nesse mês tivemos 4 eventos em nosso 

município e todos grandes festas com a nossa cidade se destacando na nossa região pelas festas das 

comunidades. Parabéns a todos que tiveram esses eventos. Quero aqui iniciar minha fala cobrando 

uma coisa que foi cobrado bastante durante a semana e hoje pelo que eu pude acompanhar não foi 

resolvido que é a questão do lixo, principalmente ali na frente da escola Antônio Guedes Brandão na 

Linha Francisca, vinha de Porto Alegre há pouco e está lá o lixo do mesmo jeito. Também hoje me 

falaram da lixeira da entrada do Lebrão. Eu acho que para começar, são 2 lixeiras que teria que ser 

reformadas, fazer lixeiras novas, seja de madeira, seja de material ou seja, às vezes tem alguma caixa 

de d'água que possa ser aproveitada de alguma coisa assim. Mas que principalmente, cobrem da 

empresa essa coleta de lixo. Eu vi que coletaram lixo no final de semana eu vi o caminhão parado na 

frente de casa ali. Mas no interior, nessas localidades não foi coletado. Recebi hoje aqui a cópia do 

contrato que foi firmado entre a empresa Goldani Transporte Ambiental e a prefeitura. Foi através de 

uma dispensa de licitação. Vi no site ali que está sendo feito uma licitação, dia primeiro para a 

contratação de uma empresa. Me chamou atenção aqui, até para passar para a comunidade o valor 

que é pago. É 8500 reais por mês. Confesso que eu achava que era mais, até, não sei, pelo tamanho do 

nosso município e toda a despesa com aumento de diesel e tem que botar funcionário e tudo mais. Mas, 

enfim, o que me chama atenção não é isto, mas é a questão das penalidades. Onde fala que será cobrado 

uma multa de 0,5 por dia de atraso, de 8% no caso de inexecução parcial do contrato. E multa de 10% 
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acumulada com a pena de suspensão do contrato e impedido de contratar com a administração pública 

no prazo de 2 anos. Vou estar acompanhando pelo portal da transparência, vou fazer um pedido de 

informação, vê se está sendo feito, foi feito essa cobrança dessas multas, pois todo mundo aqui sabe. 

por exemplo, a da Linha Francisca ali da escola da Antônio Guedes, que todo mundo aqui passa 

bastante, várias vezes por ali com certeza, quando vai para Sertão, vai a Porto Alegre, sabe daquela 

situação, que é mostrando que não foi feito o serviço. Tomara que o executivo tenha sorte na 

contratação dessa empresa, dia primeiro de junho, como está no a site. Infelizmente não veio aqui o 

pedido que eu fiz semana passada, a questão do leilão, mas pelo que eu pude acompanhar pelo edital, 

deixar aqui um pedido verbal, até aí, quando vê os colegas possam estar entrando em contato com o 

executivo também. Uma coisa que eu vi ali, que vai ser vendido é aquele tanque que o tempo do Airton, 

do falecido Luís, usado para regar as rua. Há poucos dias atrás, foi falado aqui nessa casa a questão 

de bombeiros voluntários. Um dia ser feito. Aí está avaliado em 1800 reais Aí vai vender por 1800 uma 

coisa que pode ser bem utilizada depois, quando vê quem já bateu vassoura num incêndio, sabe bem a 

dificuldade que é tu está no incêndio no meio do nada e não ter água quando vê isso aí pode estar sendo 

aproveitado, assim como vários outros itens que podem ser aproveitado e que estão sendo licitados ali. 

Utensílios como foi repassado para associações, tudo mais, cadeiras. Enfim. Hoje vai a votação nessa 

casa, um projeto readequando o cargo de chefe de gabinete. Eu não sou contra CC, eu já fui chefe de 

gabinete da prefeitura quando eu entrei na prefeitura. Só que eu acho que não é o momento de estar 

botando mais CC, foi aprovado 3 cargos alguns dias atrás para atender uma região que, historicamente 

se deixa a desejar. Mas eu acho que não é o momento de estar botando mais cargos. Eu sei que na 

prefeitura e eu mesmo já comentei com o Elomar que deveria mudar a forma de entendimento ali. Mas 

então do quadro existente, que se fizesse um remanejamento de funcionários ali para aproveitar melhor 

para ter esse atendimento, eu acho que é bem importante ter alguém para ajudar o prefeito e a 

população nos atendimentos, mas eu acho que tem que aproveitar melhor o quadro atual ali que faz um 

remanejamento, mas não gere mais despesa. O município tem dinheiro hoje, tem, todos os municípios 

têm dinheiro, não é só o nosso município que tem dinheiro, outros estão fazendo calçamento em estrada 

do interior. Temos que ter cuidado no que vamos investir esses recursos que estamos recebendo."  O 

PRESIDENTE ALVICIO usou a palavra. "Não posso deixar também de dar os meus parabéns para 

a grande festa que teve na Santa Rosa de Lima ontem, um grande evento onde pude estar presente ali, 

está de parabéns a comunidade ali, o presidente da Capela, ali. Foi um dos maiores eventos este ano 

em Barão do Triunfo. Também fico feliz de ver que a administração está tomando essa providência de 

pintar a nossa pracinha ali. Deixar bonitinho, arrumadinho, é isso que eu quero ver aqui dentro do 

centro. Quero ver o nosso município bonito, bem arrumadinho. Fiz cobrança na outra sessão aqui que 

estava feia a sujeirama dentro da praça. E vou gavar se fizer um serviço bonito ali, ficar bem pintado 

bem arrumadinho, fizer esse estacionamento, que é uma coisa que eu queria para ontem, não é para 

amanhã. Eu quero ver esse estacionamento aí, arrumado essa praça, bem arrumadinho, bonitinho, 

porque as pessoas chegam aqui e vê como é que a nossa cidade está, porque a nossa cidade aqui tem 

ficado bastante a desejar, muita sujeira e muitos cisco acumulado e das vezes a gente faz a cobrança e 

as pessoas ficam brava, mas não importa, eu não estou nem aí se ficam brabas ou se ficam faceiras, 

porque para mim embrabecer é dois tempos, quando embrabeço eu tenho que me amansar também. 

Não adianta nada. Eu vou continuar cobrando, tiver que cobrar secretário, eu não vou passar a mão 

por cima de secretário nem de coordenador, de ninguém. Eu não botei nenhum aí, não tem nenhum 

apontado por mim na prefeitura. Então eu sou cobrado pela população baronense e pode continuar me 

cobrando que eu estou aqui para isso, por isso que eu estou aqui nesse cargo de vereador, presidente 

dessa casa, para ser cobrado pela população baronense. Então, nosso CCs aí da administração, da 

mesma maneira estão aí para representar o nosso município, para fazer o que é de melhor pelo nosso 

povo. Não tem essa aí de ficar brabo de ser cobrado, vão continuar sendo cobrado, não adianta 

arrepiar. Eu cobro e não dá nada. Não adianta vim brabo para cima de mim que eu vou continuar 

cobrando. O nosso coordenador da saúde está demorado, o prefeito já tinha que ter tomado 
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providências, mandado embora e botado outro no lugar dele. Vou continuar cobrando. Tem outros que 

tem que mexer, não adianta nada. Estamos tomando galho no lombo e aguentamos e eles têm que 

aguentar também, melhorar ou abrir fora. Não tem conversa comigo é assim a coisa que anda. Não 

adianta ficar brabo, eu sou dos mais brabo que tem e não adianta nada, até a minha esposa manda em 

casa. Então fiquei faceiro com a notícia que vão pintar a nossa pracinha e vai ficar bonita, na hora que 

pintar eu vou postar uma foto e vou gavar se ficar bonito o serviço, mas por enquanto, não vou gavar 

nada, não vi acontecer ainda. Também quero agradecer aí o secretário que meu irmão, onde teve 

baixado ali, graças a Deus está melhor, pedi para os colegas aí orar por ele. Está bem melhor, está se 

recuperando, é uma recuperação a longo prazo. Quero agradecer aos colegas aí que rezaram, que 

oraram por ele aí, que usaram a sua fé. Eu só tenho a agradecer a todo o povo que estendeu a mão com 

oração e aí também o executivo onde a administração nos ajudou naquilo que pôde também. Eu só 

tenho a agradecer essa parte aí, o que é bem feito eu agradeço e gavo, o que é mal feito, não tem 

conversa não gavo e não adianta nada. Aonde vai entrar nessa casa daqui uns dia, já está tramitando 

para vim para cá negócio dos funcionários que vão ter que devolver. Vão ter que devolver, nós vamos 

aprovar que tem que devolver, não tem conversa, foi pago ilegal. Não adianta ficarem brabo. O homem 

do chapéu aqui não tem medo de brabo. Vim para cá. Foi... receberam ilegal. Vão devolver e não tem 

conversa, ninguém é inocente. Cada um é responsável por seus atos. Eu sou responsável pelos meus 

atos, se eu errar alguém vai me corrigir, vai me cobrar e eu vou ter que ficar bem quietinho. E assim 

temos aqui para cobrar e para ser cobrado, a população pode continuar me cobrando e me ligando e 

mandando mensagem que eu estou aqui para isso e estou passando por sempre para administração as 

cobranças e para o nosso secretário e vou continuar assim. Eu tenho minhas ideias próprias, tenho meu 

jeito de trabalhar e não vou mudar, sigo lutando pelo povo baronense para que melhore em todo o 

setor. E o que eu digo, não sou contra a Secretaria nenhuma, sou a favor de todos, mas a nossa saúde 

tem que melhorar. É que nem a vereadora Laureni falou ali sobre as pessoas que já vão numa situação 

difícil. As pessoas já no finzinho da vida, muitos aí, ficar o dia inteiro numa viagem que nem eu sei de 

causa acontecido aí, de pessoas vai fazer uma hemodiálise, fazer uma volta e sair até em Porto Alegre 

vim para Guaíba e vim embora. Isso aí está findando de matar essas pessoas, não está ajudando, está 

judiando. Isso é uma judiaria as pessoas já de idade fazer hemodiálise lá em Santa Cruz ou em 

Cachoeira ou sei lá onde e depois fazer a volta por Porto Alegre, por Guaíba, para vim trazer embora, 

então, que nem leve se for para fazer desse jeito, que deixe em casa, a pessoa eu sei dessa situação de 

hemodiálise porque a minha mãe durou 6 anos fazendo hemodiálise, já faleceu, eu sei o sofrimento que 

ela passava, como é que ela chegava em casa quando ela vinha, fazia hemodiálise 3 dias por semana e 

chegava em casa quase sem força de sobreviver. E aí já pensou ir lá em Cachoeiro, Santa Cruz, fazer 

a volta em Porto Alegre, sair em Guaíba, para depois entregar aqui no interior uma pessoa de idade? 

Está louco? Não quero nem para o meu pior inimigo." Em seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, 

quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições e Projeto de 

Lei: INDICAÇÃO Nº 095/2022 DO VEREADOR MATEUS que seja implantado curso de gaita nas 

escolas ou no Cras, haja vista ser um instrumento típico gaúcho e que com certeza atrairia muitos 

interessados. INDICAÇÃO Nº 096/2022 DOS VEREADORES MATEUS E LEANDRO que seja 

implantado com a maior brevidade possível o SIM e ou o SUSAF em nosso município haja vista que 

está sendo construída a Casa do Mel e sem esses programas implantados não será possível o envase e 

comercialização do Mel. INDICAÇÃO Nº 097/2022 DO VEREADOR RODRIGO que quando for 

realizado novos processos seletivos que seja colocado como requisito de pontuação o fato do candidato 

ser residente do município. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 068/2022 DO VEREADOR JAIRE 

VARLEI que seja providenciado urgentemente os reparos no telhado do Ginásio de Esportes Municipal 

e outros reparos que o local necessite. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 069/2022 DOS 

VEREADORES JAIRE VARLEI, MARCIRIO, LEANDRO, FABIO E RODRIGO que seja 

transformado o trecho da rua Nestor Bridi localizado entre as ruas Luiz Gonzaga Dalbem e Leandro 

Fallavena da Rocha em PREFERENCIAL, com instalação de placas de PARE nas esquinas das duas 
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ruas referidas (Luiz Gonzaga Dalbem e Leandro Fallavena da Rocha). PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

Nº 036/2022 DOS VEREADORES MATEUS E MARCIRIO que informe se será realizado concurso 

público nesse ano, se sim para quais cargos. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 037/2022 DOS 

VEREADORES JAIRE VARLEI E LEANDRO que seja informado a esta casa legislativa a 

relação de todos os Processos Administrativos Disciplinares, Processo Administrativo Especial e 

Processos de Sindicância, que foram abertos, estejam em andamento e finalizados, nos últimos 4 anos, 

com cópia da portaria de instauração e dos finalizados, seja enviado o relatório final da comissão 

respectiva.  Justificativa: Necessidade de que os Vereadores estejam informados sobre os andamentos. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 038/2022 DO VEREADOR MARCIRIO que informe como está 

sendo o atendimento no posto de saúde do centro nas últimas duas semanas, se é por número de fichas 

ou para todos que procuram por atendimento. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 039/2022 DO 

VEREADOR FABIO que informe se hoje é cobrado através da conta de energia da Certaja iluminação 

pública de algum morador do interior do município, caso tenha sido recolhido esse valor de algum 

morador informe se tem como ser ressarcido o valor pela Prefeitura. PROJETO DE LEI Nº 

050/22 Altera o padrão de vencimento constante do § 1°, do Art. 2° e as atribuições do cargo Chefe de 

Gabinete previstas no item ‘23’, do anexo I, todos da Lei municipal n° 147/2007, dá outras 

providências. (APROVADO com quatro votos contrários, dos vereadores Marcirio, Leandro, Jaire 

Varlei e Mateus, a quatro votos favoráveis, dos vereadores Rodrigo, Marcos, Fabio e Laureni. Como 

houve empate, o presidente votou, favoravelmente). Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE 

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

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero aqui fazer um comentário que estou 

em contato com o deputado Jerônimo Goergen amanhã. Provavelmente vou também encontrar com ele 

em Porto Alegre, então vou avisando da casa. Com relação a esse projeto que foi votado agora, só 

quero deixar bem claro que não sou contra a ccs. Eu acho que vocês têm CCs que fazem um excelente 

trabalho e aqui quero fazer uma menção ao Ilão que hoje era antes das 8:00, eu estava fazendo meu 

serviço ali da vigilância e ele estava engraxando uma patrola ali. A gente viu o Adilson chegando no 

serviço e acho que tem CCs que fazem um belo trabalho, mas eu acho que não é um momento de estar 

aumentando Ccs na prefeitura. Também chegou nessa casa hoje aqui um projeto para melhorar o 

salário do conselho tutelar. Eu estive olhando o projeto, eu sou favorável ao aumento, só gostaria de 

deixar aqui quando vê um comentário, quando vê na própria menção do projeto, o executivo fala a 

justificativa que o salário vai ficar aquém dos municípios da região. Eu respeito muito os conselheiros 

tutelares. Eu sou um que eu digo e admito que eu acho que não teria estrutura para ser do conselho 

tutelar. Porque daí lida com criança, aí tu vê situações que a gente sabe que acontece no nosso 

município. Eu acho que eu não teria estrutura ali para estar vendo aquela situação e tendo a frieza que 

às vezes o cargo necessita para tu está dando andamento naquela situação através do que a lei manda, 

eu acho que o cara que mexe com criança, eu acho que deveria ter uma punição bem pior do que a que 

acontece, mas não é o caso. Então deixa aqui o pedido que quando vê o executivo até a próxima a 

sessão, quando será votada o projeto, tenha condições de quando vê igualar pelo menos outros 

municípios os salários do conselho tutelar que faz um baita trabalho numa profissão que alguns acham 

que é fácil, mas como eu disse aqui, eu acho que é uma profissão bem complicada na questão 

psicológica, porque quando mexe com criança eu acho que o cara tem que ser bem forte para não se 

avançar numa pessoa. Quero aqui fazer um comentário também foi falado há pouco da questão de 

saúde estive comentando com o Danio a questão do profissional do ESF, do Médico do ESF que não... 

o médico arrumou outra oportunidade, decidiu por mudar. Então seria interessante, vai ter que ser 

contratado, um médico não vai ser fácil, já adianto, mas gostei de ver que a enfermeira Lilian está 

encaminhando dentro das suas possibilidades questão de receitas junto com os agentes. Acho que. Isso 

que foi falado antes aqui, a questão de profissionais e tudo mais, existem casos, há problemas a serem 

resolvidos, ninguém é perfeito, mas o trabalho de ESF, é que vai fazer a diferença quando for 

implantado no nosso município, porque daí a questão de receita, tudo mais que o médico muitas vezes 
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fica muito tempo dando receita, mudaria., seria através desse programa e é um programa que existe 

custeio para isso e deixo aqui o meu apoio que executivo tenha esse andamento e também a todos os 

profissionais." Usou a palavra o VEREADOR FABIO, Líder do MDB, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Peço ao executivo lá que cobre dessa empresa 

do lixo, que se puder notificar ou se tiver que multar, que faça porque a gente vem dias debatendo aí e 

a empresa acho que veio recolher o lixo no final de semana e acho que foi bem pouco serviço e não 

voltou novamente. Então peço ao executivo que faça isso. Que nem o colega Mateus ali falou do cargo 

existente já, que o prefeito não está criando, que já existe o cargo de chefe de gabinete, o colega se 

referiu para tomar cuidados com os gastos. Eu acho que nosso prefeito, acho que toma muito cuidado, 

meu colega, porque se não o município não estaria com essa saúde financeira que está hoje. Eu acho 

que o nosso prefeito é muito ciente dos gastos que tem. E se ele está reajustando esse salário, eu acho 

que porque há necessidade ou senão não estaria. A gente sabe que em várias secretarias aí houve vários 

trabalhos no início do mandato dele, a qual ele economizou muito dinheiro. Muito mesmo em questão 

de manutenções e outros trabalhos. Então eu acho que o prefeito é ciente de tudo isso aí. Quero também 

parabenizar aqui o nosso secretário de obras, sábado pela manhã bem cedo me ligaram, se referindo 

que o caminhão de lixo estava atolado no centro ali, ele entrou na rua lá em cima, ali perto da entrada 

dos Pizzios ali, e acabou atolando ali naquela valeta e aí eu liguei para ele bem cedo e ele até estava 

deitado ainda e em questão de minutos, ele já cruzou ali e já pegou o operador Marquinhos ali, pegou 

a patrola e foi lá puxar, sábado de manhã bem cedo. Então deixo aqui meus parabéns ao secretário, ao 

Marquinhos, que sempre quando há algum empecilho aí nas estradas, coisa, não interessa, o dia, a 

hora eles estão sempre prontos para tentar resolver o problema." Usou a palavra o VEREADOR 

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

faziam presentes. "Primeiramente, quero parabenizar pela bela festa que teve ontem lá na Capela Santa 

Rosa de Lima, uma festa muito linda, muito boa. A todos que estavam presentes, estavam os colegas 

vereadores, tinha um pouco, outro poucos com certeza tinha os seus compromissos, mas eu sei que um 

pouco se fez presente lá. Também quero dar os parabéns ao presidente Vilmar, um cara esforçado, 

trabalhador, já faz, não sei quantos anos faz que ele está de presidente lá, e eu acho que vai por muito 

tempo, porque é um cara que está sempre tentando melhorar aquilo ali e com certeza é um cara honesto, 

um cara trabalhador. Então meus parabéns para aquela comunidade lá que estava muito linda a festa. 

A respeito desse, do lixo, dessa polêmica vem se arrastando faz tempo. Sábado até tive conversando 

com o Marcelinho, ele não estava sozinho, tinha mais outro rapaz ajudando ele, porque é sempre o 

coitado sozinho ali que está sofrendo. Então sábado de manhã eu vi ele recolhendo o lixo ali. Ele tinha 

um outro ajudando ele. O Marcelinho é esforçado, eu digo Marcelinho, ele disse, mas Lagarto não tem 

como eu ir para o interior agora, não estamos dando conta de recolher no centro aqui, já não vou falar 

porque já falaram isso aí, o executivo tem que tomar uma decisão nisso aí, um caminhão maior, ou 

seja, vim mais no meio da semana. Pelo menos uma semana para tirar esse lixo do interior que está 

horrível isso aí todos nós temos sabedores isso aí, está ficando feio para nós aqui do município. Mas 

de repente, o executivo conversando com ele, ele venha mais uma, faça uma viagem no meio da semana, 

pelo menos não juntar esse lixo do interior aí e aqui no Barão está vindo no final de semana, então eu 

deixo esse pedido aí, como nós todos nós sabemos isso aí que está vergonhoso, não só aqui no centro, 

no centro até que não está muito mas no interior, ali perto da casa do Marcos, perto do Lebrão já 

acabaram de falar isso aí, então eu deixo esse pedido." Usou a palavra a VEREADORA LAURENI, 

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

presentes. "Eu gostaria também de dizer que o leilão como foi comentado aqui, foi suspenso, para quem 

não sabe ainda que foi marcado muito próximo do dia 28, o prefeito suspendeu o leilão. Não vai haver 

a leilão dia 28 para quem estava se organizando até para vir ver. Tem muitos itens? Tem, mas por não 

estar bem especificado alguma coisa, o prefeito suspendeu o leilão, certo gente? Gostaria de deixar 

aqui um recado. Eu sei que vou falar, mas sei que está bem cuidado pelo secretário de obras, o Toninho. 

Para que cuide, que dê uma patolada na nossa estrada do Faxinal para cá, brandão. A gente cobra o 
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prefeito de Ratos. Até mandei um recado para ele com uma pessoa que trabalha junto dele, que não 

castigue tanto a gente. Nós estamos sendo castigados, mas passei nessa estrada ontem, vim lá do 

hospital de São Jerônimo e está muito ruim a nossa estrada também. Então para a gente cobrar os 

outros, a gente tem que também já estar um pouco em dia para também não ser cobrado, sei que a 

chuva dos últimos dias estragou muito agora, mas vão ter que providenciar um patrolamento. Sei que 

está fazendo o possível e impossível porque quebra uma máquina aqui, quebra outra ali. Mas, Toninho, 

quando der, passa a máquina nessas nossas estradas, que é o nosso acesso também de saída. Gostaria 

de deixar aqui um grande abraço ao ex-secretário Alexandre, que era secretário do social. Dizer que 

agradeço o teu trabalho, 6 anos e meio em frente à Secretaria, cada um tem seu tempo, não é? Fez seu 

trabalho com dignidade. E deixou muitos, muitos programas encaminhados. Grande abraço, Alexandre, 

que Deus te abençoe. Também um abraço as professoras das escolas onde estão se organizando para 

a Festa Junina. As professoras da Antônio Guedes, da Egídio, da Dom Pedro. Que estão sempre junto 

com a gente, às vezes pedindo uma doaçãozinha não é, mas que estão organizando para as crianças 

esse evento muito importante. Quero deixar um grande abraço, porque é assim que as coisas acontecem. 

Agradeço a todos um bom retorno às suas casas e boa noite." Usou a palavra o VEREADOR 

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

presentes. "Queria aqui dar os parabéns para a Capela Santa Rosa de Lima pelo evento que teve, não 

pude estar presente, tive uma viagem imprevista, tive que ir e também queria dizer que eu apoiei as 

Capelas nesse ano, no que não pude dar um brinde, comprei um bloquinho inteiro. Até tive a sorte de 

ganhar um prêmio lá. Falaram que é uma jarra elétrica. Estou aguardando. Então, é que nem eu 

comento. A gente tem que apoiar as capelas e, o que depender de mim, vou estar sempre junto para 

ajudar. Que nem os colegas falaram do lixo aqui, todo mundo sabe que eu sou defensor da limpeza da 

nossa cidade. E dessa lambança que vem o lixo de anos aí já, não é de 1 ano, meio ano, vem de anos 

já. Porque, novamente, hoje fui para o Sertão Santana, ali na Antônio Guedes, ali no colégio, aquela 

vergonha, aquilo dali é vergonhoso para a população de Barão do Triunfo. Também depois voltei ali 

pela estrada, que volta aqui pela Linha Nova. Ali que vai para o Lebrão também aquela lixeira ali, não 

tem lixeira mais ali, aquela vergonha também ali. E me admira o vice-prefeito, que passa todo dia ali. 

Ele vê um troço daquilo dali e não chegar no prefeito e dizer assim, vamos pegar uma caçamba, alguma 

coisa, vamos tocar para cima e vamos largar em outro lugar, porque o que não pode, essa vergonha na 

nossa cidade do lixo e ninguém tomar providência e troca um, troca outro, isso não adianta, quem 

manda é o prefeito tem que dar o canetaço e resolver esse problema. O que não pode ficar, é um tocando 

para o outro. Também hoje estive ali na casa do mel. Começaram fazer um alicerce ali. Fico feliz que 

nem muitos falam aqui que eu estou fazendo politicagem para o meu lado. Não era vereador na época 

e sim, agora sou vereador. Então o meu compromisso é fiscalizar e fico feliz que já começaram ali a 

obra e tem tudo para dar certo e dar os parabéns para os envolvidos que conseguiram essa verba. 

Então, que nem eu sempre comento, meu compromisso é fiscalizar. E não ficar aqui gavando, apoiando 

as coisas erradas em nossa cidade. Sobre os médicos também, eu acho que também está na hora de 

contratar outro médico para dar bastante ficha para nossa população. Porque é triste o cara estar fora 

da cidade e ligar que estão indo embora porque não foi atendido. Que nem o colega falou que nós temos 

em 2022 e a mesma briguinhas do passado, a gente tem que pensar para frente e tendo médico 

certamente a população vai ficar faceira, não vai precisar cobrando dos vereadores e também queria 

comentar, agora não vai dar tempo, hoje tive uma audiência 6 horas ali e cheguei atrasado, mas deu 

tempo, graças a Deus, pedi o atestado, mas eu acho que não vai ser preciso nosso colega. O presidente 

está sabendo." Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero parabenizar também a Capela lá do 

Vilmar lá, Santa Rosa de Lima que ele é o presidente, pela festa de ontem, participei e fiquei, fui de 

manhã, fiquei o dia todo lá, muita da gente, uma festa muito grande. Com certeza vamos ter bons 

resultados. Então, parabenizar a diretoria  e também todo o pessoal que trabalharam na organização 

e também a todos que se fizeram presente, que a população é que fazem a festa, então deixo meus 
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parabéns a todos que foi uma festa muito boa, igual a festa da São João Batista, onde o presidente me 

passou ali que sobrou um lucro de 29000 reais, que vai ser investido no salão que está sendo feito lá, 

foi feito um pedaço e vai ser investido lá para terminar, fazer mais um pedaço que não terminaram tudo 

porque é muito, vai bastante verba para isso. Também quero justificar o meu voto ao contrário, no 

projeto 050. Deixar a justificativa, porque eu vou fui contra o projeto. Eu fui contra o projeto porque 

eu acho mais importante, então, contratar mais um médico para que a nossa população não vá para 

casa sem ser atendido no posto. Acho mais necessário de que contratar um chefe de gabinete. Deixo a 

justificativa para o pessoal que estão nos assistindo." 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 quatro de julho de 2022. 

 

 

Sala de Sessões, 27 de junho 2022. 
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