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

Legislativa, realizou-se a vigésima primeira 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 020/22, 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° 028/22 encaminhando proposições aprovadas em 27 de junho 

de 2022; Of. Leg. N° 048/22 informando aprovação do projeto de lei n° 050/22. 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 MARCOS, saudou 

o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Presidente, quero dizer 

rápido para não ocupar muito o seu precioso tempo, que estava dando uma olhada nos trâmites da casa 

nos últimos anos e observei que temos vários pedidos tanto de indicação quanto de providência que são 

às vezes um tanto quanto repetidos e hoje mesmo nós estávamos ali antes da sessão e estávamos 

conversando sobre isso, a questão dos pedidos repetidos, mas eu acredito que é importante que sejam 

repetidos ano após ano, para ao chegar o momento das coisas acontecerem. Digo isso, exemplificando, 

falando sobre o pedido que é feito todo ano sobre, todo ano ultimamente, sobre o reinício da banda 

municipal. Daí estava dando uma observada, se falou sobre a questão da banda por causa da pandemia, 

entrou a pandemia ajuntamentos não podiam ser feitos. Esse ano já foi pedido em fevereiro por colegas 

vereadores o retorno da banda e hoje estamos em junho, já julho. Estamos em julho e sei que os colegas 

pediram e então vamos dar essa reforçada com os vereadores aqui, para que agora na entrada das 

férias de inverno, o prefeito possa rever essa situação, já que a dita pandemia não acabou, mas 

acalmou, podendo retornar às atividades aos poucos e algumas atividades e o retorno da banda, eu 

acho que é uma bela atividade que tem que ser pensado o mais breve possível de retornar. Também 

Presidente estava na mesma olhada que dei hoje a questão de que a gente, o prefeito nos comentou 

esses dias mais que está aí a fazer uma passada boa nas ruas da cidade com alargamento, 

encascalhamento e uma melhoria no centro também temos pedidos aqui nessa, nessa Câmara, esse ano 

foi pedido já, ano passado foi pedido já. Então a gente está trabalhando bastante encima disso. Claro 

que as pessoas às vezes acham que o vereador põe aqui um pedido e é aprovado amanhã vai começar 

a obra e não é assim que funciona. Mas estamos sempre batendo na tecla que a gente que a gente possa 

ver e dizendo isso, presidente, digo que defendo a não repetição de pedidos. É, inclusive, quando eu fui 

fazer um pedido hoje de providência que vamos passar depois. Dei uma olhada no site da Câmara ali 

para ver se não tinha repetição. É um pedido que já foi colocado ano passado. O vereador Varlei, mas 

eu tive o cuidado de não repetir e é bom cada ano a gente colocando esses pedidos necessários, que 

não são feitos para ir reforçando, prefeito vendo que a gente tá preocupado, vendo que está se olhando 

pelo município, não está se olhando só em roda de casa está se olhando todo o município, porque o 

eleitor está por todo o município, não interessa se eu sou vereador da linha X e a linha Y não me 

interessa não, o município é todo. Essa melhoria aqui na linha Francisca, naquela ponte, nós 

precisamos que seja feito. É uma ponte que está oferecendo bastante perigo a tempo, passei ali na 

semana passada de novo. Ela está toda quebrada as beiradas e não sou de comentar pedidos aqui, mas 

eu queria fazer isso pessoalmente para ficar registrado na ata de que a gente vai fazer uma força maior 

para ver se aquela ponte seja reformada o quanto antes. E também vereador Mateus, queria dizer para 
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as conselheiras que aqui estão que hoje estamos votando um projeto que é pertinente ao interesse de 

vocês, é o interesse de toda a comunidade. É que o conselho tutelar seja sempre bem atendido. Não 

estou falando isso porque vocês estão aqui. Estou falando isso porque é uma realidade. Estamos sempre 

trabalhando pela melhoria, é possibilidades de dar armas para trabalhar. E digo para vocês que 

trabalhem como os... continuem trabalhando como sempre buscando a melhoria cada vez mais do 

atendimento às crianças, à pessoa que necessita de um acolhimento. E que sempre pensem pelo melhor 

do grupo grande nunca tentando direcionar para grupos pequenos. Eu acho que sempre nós temos 

como políticos também, sempre pensar no maior grupo, atendendo o maior grupo estamos atendendo 

um grupo pequeno que está ali dentro. Digo para vocês que acredito que o que o projeto seja bem aceito 

por todas as bancadas. E que continue fazendo um belo trabalho, como é feito aqui na cidade." Usou a 

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

se faziam presentes. "Semana passada eu comentei nessa casa, no meu horário do líder que respeito 

muito as  conselheiros tutelares, pois eu sou uma pessoa que me admito que não teria condições de ser 

conselheiro tutelar por causa que eu não teria condições psicológicas para encarar o que vocês 

encaram ali, quando vejo questões com uma criança, com um menor aí, eu acho que não teria condições 

de encarar da forma como rege o figurino como rege a lei, então, respeito muito vocês e me coloco 

sempre à disposição para ajudar, auxiliar no que for possível ao grupo. Quero aqui fazer um 

comentário como falei na semana passada estive procurando meus deputados, a gente sabe que agora 

é os últimos dias para pagar... Foram os últimos dias para o pagamento de emendas, que foi dia 2, se 

não estou enganado e estive procurando, estive visitando na quinta-feira, o deputado Pedro 

Westphalen, onde, como foi comentado aqui a gente tinha conseguido uma emenda para a saúde, mas, 

por uma questão burocrática, não foi possível receber por questão do teto, onde o município pode 

receber até determinado valor de emendas da saúde e nós já tínhamos recebido acima desse valor, 

então a emenda do deputado Pedro  de 232000 se não me falha a memória, não foi possível receber 

por essa questão burocrática, mas conseguimos, fui lá e conversamos com ele e conseguimos pelo 

menos resgatar uma parte do valor no valor de 120000 reais, onde vai ser destinado uma emenda para 

agricultura. Foi o que a gente conseguiu salvar nesse momento. Ainda achei o comentário que estava 

me devendo mais 100000 reais dessa diferença, mas com certeza serão mais emendas que esse deputado 

vai estar nos auxiliando. Também visitei o gabinete do deputado Sérgio Turra que é um deputado bem 

ligado à segurança e coloquei as dificuldades aqui da nossa Brigada, sei que vários vereadores já estão 

procurando os seus deputados na preocupação da questão da viatura, a gente tenha uma viatura já 

debilitada e foi me passado que em novembro. Vai ser feita uma licitação para a compra de novas 

viaturas, ia ser feita e agora em seguida, mas não vai ser por questão eleitoral, do prazo eleitoral. 

Então em novembro vai ser feito compra nova viaturas e tentar sim, trazer uma viatura em melhores 

condições para o nosso município, aí a Brigada, faz um belo trabalho, sempre rodando no interior e 

acaba desgastando o veículo, mas vamos todos seguir cobrando e lutando por este benefício para nossa 

Brigada. Também na semana passada não consegui encontrar o deputado Jerônimo, pois ele foi 

chamado para um evento que teve no Palácio Piratini. E daí eu fui hoje conversar com ele. Também 

teve a situação da saúde, onde ele encaminhou uma emenda de 100000 reais para a saúde e pela mesma 

burocracia não foi possível receber. Digo que não teve culpa nem o prefeito, nem o deputado, nem o 

vereador, ninguém teve culpa. Eu falo pelo certo, independente de convir ou não, a quem for, não boto 

culpa em ninguém. Foi uma questão de uma burocracia que existe no governo e infelizmente isso aí 

essa emenda de 100000 reais, não pode ser destinada. Ele me passou que na semana passada, na 

quinta-feira, foi pago uma emenda de 200000 reais que já fazia tempo que a gente estava lutando. Foi 

pago, já estava licitado, implementos agrícolas. Tem uma emenda da educação também, que está em 

uma burocracia. A gente está hoje, estava tratando disso aí também e tentando, já que a gente não 

conseguiu receber a de 100000 reais tentar um outro valor, uma outra emenda, é o último ano dele no 

Congresso, teria com certeza teria se reeleger mais optou por não concorrer mais, então ele vai fazer 

o possível para estar encaminhando mais alguma emenda, mais algum valor para o nosso município. 
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Algumas pessoas podem não concordar com a forma como acontece na política a questão de emendas 

e tudo mais. Mas as emendas estão aí. É uma forma dos deputados auxiliar os municípios, todos nós 

vereadores dessa casa acho que já trouxemos alguma emenda para o nosso município e podem ter 

certeza, dou o meu exemplo aqui, se não tivesse um vereador do PP, o deputado não estaria mandando 

uma emenda para o município assim mesma coisa com o PTB, do PSB de todos os partidos. É uma 

forma do vereador apoiar o município, procurar um representante e, assim, destinar um recurso para 

auxiliar em alguma coisa. A gente para a analisar, quanta coisa boa que já veio através de emenda. 

Espero que venham muito mais. Dando segmento. Estou junto com alguns colegas fazendo uma 

indicação na questão do calcário. É, acho que todos os municípios da região fazem entrega de calcário 

para os agricultores. Eu sei que Mariana faz, Sentinela faz, acho que Cerro Grande faz e a gente está 

todo mundo aqui acompanha a agricultura vê os custos de produção e custos de transporte. E com essa 

alta nos combustíveis, o frete de calcário aumentou consideravelmente em torno de 25% e hoje em dia, 

o agricultor tem que se modernizar, tem que fazer análise da sua terra, tem que fazer a correção da sua 

terra. Não adianta só largar o adubo sem saber o que está largando ali. Para isso tem o primeiro passo, 

é a análise, que é um valor até que não é tão alto. Mas também depois do resultado, tem que ter o 

produto para largar na sua terra. Aí vocês vejam bem, uma carga de calcário lá na firma vai custar em 

torno de 1800 reais, aí vai pagar outro tanto para trazer até aqui o município, para trazer a sua lavoura, 

sendo que a prefeitura tem as máquinas. A gente tem essas retros aí que tem algumas dificuldades, mas 

então que coloquem uma delas se não consegue ir para o calcário, para o cascalho desculpa, bota no 

calcário, que é um serviço leve, que não vai desgastar tanto a máquina. Vai até a firma, carrega e traz 

para o município, então acho que deixámos aí o pedido para o prefeito e pedir o apoio dos colegas para 

a gente tentar trazer essa solução. Hoje também convite da colega Laureni, a gente esteve na escola JJ 

claro, tem toda essa questão das chuvas e tudo mais. E dificulta o serviço. Mas como eu sempre falei, 

a gente tem que ficar sempre vigilantes, pois a obra começou. Agora a questão vai ser a obra terminar 

e como eu disse para a diretora, a gente via a escola com chuva, via que era um problema grande, mas 

tu vai hoje ali depois que começaram a tirar, a fazer o serviço, tu vê que o problema é muito maior, 

chega a dar medo, entrar lá dentro. Telha quebrada e tudo mais, e aí tu vê o forro, tu vê os banheiros 

tirados ali, a gente vai ter que correr atrás, batalhar para que essa obra termine. A gente sabe uma 

obra, uma obra municipal, muitas vezes demora para sair para se resolver, para se concluir. Dando 

um exemplo aqui da rua, essa rua que foi calçada recentemente, a empresa dava uma desculpa daqui e 

dali, imaginem uma obra estadual que o engenheiro vai vim aqui uma vez lá aqui outra que o 

governador, quando vê nem sabe o que está desenvolvendo essa obra, o secretário nem sabe do 

desenvolvimento da obra, a gente tem que estar encima cobrando para que se termine começar, 

começou que bom. Vamos estar vigilantes para que buscar a conclusão dessa obra. Quero aqui também 

deixar uma reclamação questão das respostas, presidente. Semana passada, uma pessoa me perguntou 

sobre uma resposta a um pedido de informação que eu fiz e no meio de tantos pedidos que a gente acaba 

fazendo, eu não tinha buscado. Não recordava se já tinha sido respondido ou não. Tive a infeliz surpresa 

onde vi que desde dezembro foi feito em dezembro do ano passado. Faz para 8 meses que foi feito um 

pedido de informação e essa casa não recebeu a resposta, sendo que o prazo, se não me falha a 

memória, é 30 dias. Eu acho um desrespeito com essa casa. Essa casa, desrespeitando essa casa 

desrespeita ao povo por causa que a gente está aqui com o voto do povo, graças a Deus. E a gente 

quando busca uma resposta, busca uma informação é um direito nosso e muitas vezes é a população 

que está nos procurando para ter uma resposta para saber alguma situação. Muitas vezes acontece que 

as pessoas chegam com a gente com uma dúvida, a gente vai tirar saber, não, é história, não é verdade, 

não confere, outras vezes confere e a gente tem que fazer alguma cobrança, tomar alguma providência, 

então deixa aqui a minha indignação com essa falta de consideração que está tendo do executivo com 

essa casa e pedir que essa casa reitere os pedidos que estão atrasados e que algumas vezes que foi 

pedido reiteração aqui nesta tribuna, pois a resposta não vinha a contento ou uma resposta evasiva. 

Então deixo aqui o meu pedido, essa casa." Usou a tribuna o VEREADOR RODRIGO, saudou o 
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Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente, quero 

deixar aqui o meu muito obrigado ao vice-prefeito Marcos Sousa de Sertão Santana, ao secretário 

Renato e o motorista, conheço ele há anos já por Graxa, até que na verdade nem seu nome, mas eu 

acho que ele não dava bola porque sempre chamei ele assim, então deixar os parabéns aí. Tivemos uma 

pequena fatalidade no município e onde eles emprestaram o caminhão prancha para que se pudesse 

buscar a máquina escavadeira hidráulica lá na Serra do Herval e trazer para desvirar aqui um 

caminhão e levar de volta lá. Então, deram uma baita, um baita suporte para nós. Onde foi tentado com 

as retro e não tivemos êxito para desvirar e com a escavadeira hidráulica, foi barbadinha. Então, 

deixar meus agradecimentos ao pessoal do Sertão que já não é a primeira vez que ajuda nessa questão 

aí com nós aqui em Barão. Acho que todos são sabedores ali do caminhão que foi levado umas cargas 

de cascalho para dar uma arrumada na entrada do Barão e aonde o rapaz acho que não conhecia o 

terreno, e por um minuto de bobeira, no trânsito é assim, acho que quem é motorista aqui sabe. Pode 

dar um baita problema e que deu. Mas, graças a Deus o mais importante era o motorista não se 

machucar. Graças a Deus, acho que não sofreu nenhum arranhão, estava só meio dolorido no outro 

dia. Com certeza se bateu dentro do caminhão ali. Mas não, não teve nenhum, não sofreu nenhum 

arranhão, isso que é o mais importante. E vou sim, para quem acha que não, vou sim continuar batendo 

pelo nosso asfalto aqui porque lá na hora do acidente, teve pessoas dizendo que os vereadores só 

brigam pelo asfalto, não brigam pelas entradas do Barão. Vou sim continuar batendo no asfalto porque 

várias coisas com certeza vai melhorar se a gente tiver asfalto no Barão. Muitas coisas. Então, para 

aqueles que não gostam do meu jeito de trabalhar, lamento. Tive conversando com o médico, ele mesmo 

me disse que muito médico não quer vim para cá porque não tem asfalto. Então a gente sabe que o 

asfalto vai melhorar muita coisa a hora que tiver. Então me desculpa aquelas pessoas que são contra 

o asfalto. Que eu vou continuar brigando pelo asfalto até onde puder. Também tem umas fotos aí, 

Dalvana, da viatura, isso aí foi uma peleia aí, não é presidente, eu, o presidente, o vereador Marcos e 

o Fábio, o Fabio até nem pode se fazer presente no dia, mas assinou junto o ofício com nós e aonde a 

gente praticamente acho que está confirmada porque tem até um ofício aí, não é Dalvana? Foi botado 

ali primeiro antes, do tenente-coronel Rodrigo Assis Brasil Ramos que vai ser feito umas compras no 

programa avançar de viaturas e aonde ele deixou garantida uma para Barão do Triunfo. Então eu aqui 

quero agradecer ao Deputado Capoani. Pode voltar na outra foto ali? Que mais uma vez olha para o 

nosso município, parceiro do presidente, mas parceiro do município, já ajudou na emenda com a 

carregadeira quando eu entrei aqui nessa casa, já ajudou com a emenda do trator, não é, presidente? 

Vem ajudando aí agora com mais a viatura. Então dizer que esse vereador aqui também nunca abaixou 

a cabeça, sempre trabalhou pela segurança. O pessoal do Consepro sabe onde nós do PMDB, 

conseguimos uma viatura para civil e agora, pelo que diz o tenente-coronel aí temos conseguindo uma 

para Brigada Militar. Isso é muito importante para nossos policiais. Também tem outra foto aí que eu 

queria mostrar que um rapaz, eu acho que não tinha nada o que fazer, no mínimo não tinha, alguns 

vereadores aqui viram essa postagem desse rapaz que colocou que a caminhonete Toro da Secretaria 

da saúde estaria passeando em Gramado, teve vereadores que curtiram, pessoas da população que 

curtiram a postagem, decerto acharam bonito, eu não achei, eu na mesma hora eu fui tirar a limpo a 

história porque se fosse passeando, com certeza também não ia aceitar. Onde eu liguei para o 

secretário, perguntei onde é que estaria a caminhonete Toro, ele disse, está comigo, está em Gramado? 

Estou. Então, é a 32ª Congresso do Conserme. Então o secretário, estava a serviço, inclusive mandou 

foto dentro da reunião na mesma hora que eu falei com ele, inclusive onde a pessoa colocou que a 

camionete estava passeando, na postagem não, na frente onde estava estacionado tinha um hotel pago 

pelo estado, inclusive não era nem arcando pelo município. Então, muitas vezes é por isso que eu sou 

contra o Facebook. Porque a mentira é fácil de espalhar, mas a verdade não é barbada. Assim mesmo, 

consegui contato através de um irmão do infeliz, que retirou a postagem. Viu que estava errado, mas 

eu não vi ele colocar nada que ele estava errado, isso que é engraçado. Chama atenção, não é? É muito 

mais fácil criticar do que fazer o bem. Então, deixo aí a minha indignação e quando tem que bater na 
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saúde aqui, eu já bati, bato em algumas situações que estão erradas, mas quando tem que defender eu 

defendo. Também quero falar dos recolhimentos de lixo. Recebi várias reclamações aqui dos Pizzios. 

E do Cerro dos Abreus, onde garantiram que estão fazendo essa semana. Aqui onde a gente vinha 

batendo muito, que era a Linha Amália e Linha Francisca parece que foi recolhido e Produção. E agora 

a gente tem batido lá na Serra do Herval, Cerro dos Abreus e aqui nos Pizzios, mas me falaram que 

essa semana vão fazer, então vamos esperar mais um pouco aí para ver o que acontece. Também me 

relataram algumas questões de umas escolas que estão com goteira, que é lá na Marechal. E aí eu fui 

tirar a limpo com o secretário para ver o que estava acontecendo. E, de fato, tem umas goteiras mas 

ele já tinha ido até com o engenheiro da prefeitura para ver o que precisa ser feito para se montar uma 

licitaçãozinha lá para arrumar, ou tomada de preço, não sei como é que vai ser que eu acho que é 

pouca coisa, porque isso não pode acontecer, como o vereador Mateus falou a recém aqui sobre a nossa 

escola estadual. Eu vou dizer que estou com 39 anos, trabalhei bastante já na área de pedreiro e essas 

questões assim com obras, me criei nisso aí, junto com meu pai. E eu nunca vi, vereador Mateus, fazer 

uma elétrica aonde tem que se trocar um telhado primeiro. Essa, essa eu vou pagar para ver. No colégio 

eles trocaram a elétrica toda da escola estadual, estão trocando, já trocaram e não mexer num pau 

ainda do telhado. Será que não vai quebrar nada dessa elétrica na hora que mexer no madeiramento, 

nas telhas que nem a gente sabe que aquilo lá deve estar tudo podre. Pode cair até sem. Então fica aqui, 

decerto os engenheiros mais novo agora têm um esquema melhor de começar pelo telhado a casa, 

vamos se dizer assim, do que pelo alicerce. Vamos torcer que essa obra saia. Acho que nós temos que 

cobrar, Mateus, sei que tem essa questão da chuva, mas a hora que parar a chuva a gente tem que ver 

se vão vim, se não, a gente tem que ir atrás agora, porque se não sair agora. É lamentável que arrisca 

não sair mais tão cedo. Também a gente tem um projeto aqui das conselheiras tutelar, qual é uma classe 

que eu sempre olho, inclusive, tem um kit lá naquela entidade que foi indicação minha na época. Para 

não passar despercebido pela administração que tinha e foi se conseguido o kit. E sei que está sendo 

conseguido melhor espaço para eles também. Eu digo sempre que eu não gosto muito trabalhar no 

Facebook que o Facebook às vezes pode ter distorção e criar conflitos só, eu gosto de trabalhar mais 

seriamente juntamente com a administração, tentando nas boas formas. Se não der nem na lei ninguém 

obriga nada a ninguém. E graças a Deus a gente, não é o contento de repente, mas já vai ser uma 

melhora, vai ser contemplado aí com um aumento de salário que eu acho que mais do que justo, acho 

que tinha que ser bem mais, que nem disse o vereador Mateus, o serviço deles, não é barbada a gente 

sabe que daqui a pouco até ameaças recebem. E a gente sabe que não é, onde tiver que mexer com 

essas situações, essas questões de família é bem complicado, a gente sabe, daqui a pouco a gente tem 

até na família algum problema, então a gente sabe que não é fácil lidar. E essas conselheiras, a gente 

nunca viu falar nada independente de quem está. E também tive a honra de ser convidado por elas uma 

vez em tentar esse feito, eu e o vice-prefeito, e hoje, pelo menos uma melhora, a gente está conseguindo." 

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

que se faziam presentes. "Como o colega vereador falou questão do asfalto. Eu também sou um vereador 

aí que vou sempre defender isso no nosso município. Eu acho que é um dos pontos mais importantes 

para o município crescer. E temos notícias boas referente a essa situação. Estive hoje falando com o 

Lody, a qual me passou que o pessoal está trabalhando no trecho. A empresa Magna acho que foi a 

semana passada, esteve no trajeto da Mariana até a BR. E parece que aquele trajeto ali já está, 

praticamente, quase concluído o trabalho. E uma das questão muito importante é que o trajeto vai 

continuar o mesmo. A gente espera agora que que venham até o Barão continuando o trajeto. E acredito 

eu que o projeto, o trajeto continuando o mesmo vai viabilizar muito mais o andamento da obra e como 

eles me falaram lá, o engenheiro do Daer, que ele tem 99% de certeza que esse ano ele deixa a obra 

licitada, então é um ponto muito importante para o nosso município e vamos estar sempre cobrando em 

cima para ver como é que está o andamento do projeto. Quero de imediato agradecer mais uma vez ao 

deputado Alceu Moreira e tenho orgulho de representar ele no nosso município aí, deputado que me 

acolheu desde o início do meu mandato. Não posso deixar de agradecer também ao seu assessor, o 
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Lody e o Alexandre lá de Brasília que dia primeiro agora desse mês foi depositado a emenda de 140000 

reais para a reforma do ESF dos Pachecos. É um trabalho nosso aí da nossa bancada do MDB, a gente 

sempre trabalha unido. E esse valor está na conta da prefeitura, está pronto para ser usado, já 

estivemos hoje no gabinete do prefeito lá. O Prefeito já está, já pediu para o nosso engenheiro procurar 

a planta para já de imediato, dar segmento mais rápido possível nessa obra que é tão importante para 

nós que a reforma do nosso postinho dos Pachecos. Tive também falando com o nosso secretário de 

saúde, o Danio, quero parabenizar ele por ter feito parte desse Congresso. Falando a questão do médico 

do ESF também, que hoje a gente não tem lá para o atendimento no posto. E ele teve me comentando 

que o antigo projeto que tinha do governo mais médicos não existe mais hoje. Hoje, o nome do projeto 

é Médicos pelo Brasil. Aí ele, como estava no Congresso, fazendo parte do Congresso, ele procurou o 

departamento Daps, que também se fazia presente lá no Congresso, que é o departamento de atenção 

primária e políticas da saúde. Ele disse que ele foi nesse departamento para ver a questão desse médico 

ESF que hoje a gente não tem lá. E como o Barão tinha esse médico atendendo no ESF, não teria 

pedidos do município para médico, pedido de médicos para atender no município. Aí ele expôs a 

situação que a gente está sem médico lá para tentar ver se a gente consegue esse médico pelo governo, 

que é, pelo Médicos pelo Brasil. E foi relatado para ele que o Barão hoje tem direito a 3 médicos. Isso 

seria um sonho para nós e para nossa população se a gente pudesse ter mais 3 médicos atendendo o 

município, que seria um médico para cada unidade, um médico para as 2 unidades aqui do Barão, a 

unidade aqui da frente do posto e a unidade de trás e mais um médico para o ESF. Então como ele me 

disse assim, olha se algum dia a gente conseguir concretizar isso aí no município, será um sonho e a 

população será muito bem atendida. Um médico em cada unidade, então também me fiz exposto ali a 

ajudar, porque ele disse que esse orçamento tem que passar pelo governo federal. O pedido já existe. 

Ele fez já encaminhou o pedido. E agora depende do governo federal. Eu já vou entrar em contato 

amanhã também com o deputado. Vê se o deputado consegue cobrar mais urgência dessa liberação. 

Tomara que um dia a gente consiga ter mais 3 médicos atendendo no município, um médico a mais em 

cada unidade. Como a gente colocou nessa semana na casa que a gente já tinha debatido na semana 

passada, que falta atendimento no posto, a gente fez um pedido em nome de todos os vereadores hoje 

para administração contratar mais um médico para atender aqui. Então tomara que um dia a gente 

consiga mais 3 que consiga atender em cada unidade. Referente à semana passada, eu também falei 

sobre um problema que a gente vinha passando em uma rua no município aqui que era ali na Luiz 

Gonzaga, onde se encontra os postes no meio da rua da avenida. Então eu tive falando, entrei em 

contato com a Certaja, a Certaja essa semana veio ali, me respondeu, queria que eu acompanhasse a 

vistoria deles, mas eu não estava presente no município. E aí eles já pediram para me deixar 

encaminhado para prefeitura para fazer o projeto para o tamanho da rua, a distância que é para ser 

colocado estes postes. Então eu já deixei hoje na casa encaminhado também um pedido para esse 

projeto que a prefeitura encaminha o mais rápido possível esse projeto para eles virem e fazerem essa 

obra ali, que é a retirada dos postes, que se encontra no meio da estrada." Em COMUNICAÇÕES, 

os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a tribuna o 

VEREADOR JAIRE VARLEI, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se 

faziam presentes. "Primeiramente, quero agradecer a visita das conselheiras que estão aqui, hoje tem 

um projeto para elas, sejam sempre bem vindas. A gente sabe da responsabilidade de vocês, não pensa 

que é o Lagarto olha, é barbada, não é não, é o dia a dia de vocês, é que nem os colegas falaram aqui 

é criança, envolve família, envolve tudo isso aí a gente sabe, mas tem gente que olham, não, isso é 

barbada, não faz nada não, mas não é assim, a gente sabe do serviço de vocês. Eu também quero 

agradecer ao colegas também o Garigan que está presente, o seu Vilson e o Flávio, colegas que sempre 

estão presentes. Eu tenho um pedido nesta casa com os colega ali, a respeito do calcário, eu acho que 

o colega Mateus se expressou mal aqui Mateus, tu falou na retro carregar lá, não, a prefeitura que dá 

a caçamba para trazer para os agricultores. Como tu falou, a gente sabe que é difícil, é caro. Hoje, o 

calcário só lá tu contrata 1800 reais. Então, mais o frete vai para 3000 e pouco, então a prefeitura 
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ajudar com o frete, não vou dizer que eu vou falar no passado falando, hoje Deus deu o céu para o 

falecido Luiz, muito ele fez isso aí ele deu ajuda no frete o falecido Rui também ajudou. Eu me lembro 

isso aí. Então prefeito, podia dar uma mão. A gente sabe. Ele me disse para mim que tem dinheiro 

sobrando na Prefeitura então, dá uma mão para os agricultores, porque tu só tirando da terra, não 

botando nada vai que finda. Então deixo esse pedido depois tenho um colega ali que assinamos junto 

com o presidente, já pediu isso aí também, a gente sabe disso. Já faz tempo que ele pediu nesta casa, 

mas pediu e por enquanto, não, a resposta foi positiva, mas não veio ainda o calcário. Mas espero que 

ele faça isso aí para ajudar a nossa comunidade, baronense, os agricultores. Também quero, a respeito 

do rapaz que tombou caminho ali. Eu não desejo mal para ninguém, eu não pude ir ali que eu não 

estava aí. Foi uma fatalidade. Aconteceu. Claro que a gente sabe que estava muito ruim, aquela ali 

estava e que nem os colegas falaram. Ele foi meio rápido descarregar, mas foi... decerto experiência 

tem o cara, mas com pressa para terminar de uma vez deu errado, mas tomara Deus que continue 

trabalhando, porque o que nós precisamos aqui, vocês sabem, é estrada, temos que ter estrada e hoje 

me ligaram lá do postinho também. Hoje vai ter um pedido aqui dos médicos, assinamos todos junto aí. 

Claro que lá para o ESF a gente sabe, vai ser difícil agora nesse momento, mas se Deus quiser, daqui 

mais uns dias, vai um médico lá também. Hoje me ligaram, ah Lagarto, vai vim um médico para cá, 

olha temos fazendo de tudo, mas não temos, não é nós, tá difícil até de contratar isso aí, a gente sabe, 

não tem também a farmacêutica ali, só tem umas 20 horas. Acho que agora é para vim outra. Tomara 

Deus que venha, deixar esse pedido, porque muita gente se queixa disso aí e não tiro a razão. Vem de 

manhã, de tarde tem que ir embora ou voltar no outro dia, mas agora sendo resolvido esse problema aí 

a outra que vai vim é 40 horas, né, colega? Então vai melhorar bastante. Se abriu lá no ESF, daqui 

mais uns dias, se alguma faz 20 horas lá outra faz 40 aqui, com certeza deve ser isso aí. Mas então, 

deixo esse pedido aí, o executivo que o mais rápido possível contrate um médico para lá." Usou a tribuna 

a VEREADORA LAURENI, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se 

faziam presentes. "Dar as boas vindas às conselheiras, a gente sabe do trabalho de vocês, acompanha 

há muitos anos, não é de hoje. Sei da seriedade e do conhecimento que vocês têm que ter, não é? E 

também do sigilo do trabalho de vocês. Não é só trabalhar, é sigilo, porque se trata de menores e de 

famílias. Então o que depender de mim nesta casa darei todo o apoio podem ter toda a certeza. Sei do 

trabalho sério que vocês fazem e o comprometimento, porque vocês às vezes tem família e tem filhos 

também. E aonde às vezes é atirado em vocês que também um dia pagarão, sei disso também. Com toda 

a certeza vocês fazem o bem para todos, mas às vezes é olhado diferente, mas contem comigo. Gostaria 

de dizer que também foi procurada essa semana, onde eu gostaria de, presidente, fazer um ofício para 

a CEEE de Tapes porque as pessoas, geralmente na Água Fria, as pessoas vierem em 2 moradores 

onde as contas de luz não chegam. Não chegam até eles quando vem, que eles conseguem ter um número 

de contas, são 5 contas a pagar, aonde eles dizem, sabemos que estamos devendo, mas se torna difícil. 

Nós queremos pagar todo o mês, que é pouquinho, então a gente não consegue, foi ligado para a CEEE 

onde diz que o problema são os Correios, então não sei, vamos tentar com os Correios, com o presidente 

dos Correios, para ver o que está acontecendo com o nosso município, que essas contas de luz não 

chegam até o usuário. Claro que 5 contas de luz se torna difícil até para mim pagar, quem tem que 

pagar, pagar todos meses não se torna pesado. Também gostaria de dizer que também fomos premiados 

agraciados com uma emenda no valor de 232323 reais dos Moraes para o fundo municipal da saúde, 

não existe coisa melhor, somos sabedores que nossos deputados que estão lá têm o dever também de 

olhar para os municípios. Tudo o que vier para nós, seja o partido que for, costumo dizer nesta 

casa.  Esse ano passado veio 238750 reais dos Moraes, aonde foi empregado, está quase pronto o 

calçamento na rua da Brigada Militar. E agora veio 232000 reais, foi depositado, data da portaria dia 

26/05/2022 agora, 232000 reais, aonde será empregado na saúde que com certeza eu gostaria que fosse 

no fundo do posto, as peças tão sonhadas para o médico e para os motoristas também. Vamos a ver, eu 

acho que é um sonho que vai se realizar. A gente tem que ter sonhos e porque senão, não se concretiza, 

mas com certeza esses deputados que olham para o nosso município devem ganhar o retorno. Não é só 
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do meu partido, não é só do MDB, não é só PP, temos muito que olhar na hora do voto. As pessoas que 

olham para nós merecem a nossa ajuda nesse meio tempo. Mas feliz por ter essa notícia que vai ser 

empregado dentro do nosso município. Isso não é para mim, não é para a conselheira, não é para a 

Câmara, não é para o executivo. Isso é para o nosso povo. Então que fique bem justo isso na cabeça 

das pessoas. Gostaria também, presidente, estive na escola hoje, onde chamei o vereador Mateus, para 

nós concretizar junto uma visita lá aonde a gente se deparou. É um estado chocante a nossa escola, é 

chocante, tem muito serviço e aonde a vice-diretora Márcia, professora Márcia, nos disse que faz 3 

semanas que a empresa não apareceu. E o diretor, o professor Rafael e a Márcia estiveram lá e botaram 

como acontecimento covid nos funcionários, será ou não? E também o tempo de chuva não é gente, 

mas está todo tirado o piso. Está todo tirado o forro da escola. É um desastre a nossa escola, só telhas 

quebradas. Então assim, olha, é de rezar, mas vamos torcer como foi falado aqui na rede elétrica, 

vereador Rodrigo, até bom que o senhor visse lá, a tubulação é toda em aço, toda em canos de aço. 

Muito bem feito. Até um engenheiro da Seduc, o dia que esteve já no começo da obra esteve depois 

também. Então são tudo canaletas de aço e montes de fio. Tá quase toda concretizada a tubulação, 

tanto em baixo como em cima. Então eu acho que temos uma sensação de que vai acontecer a reforma. 

A única escola que nós temos, segundo grau dentro do município." O PRESIDENTE ALVICIO usou 

a palavra. "Não posso deixar de agradecer o deputado Gilberto Capoani por essa viatura e que ele 

indicou aqui para nosso município de Barão do Triunfo, uma conquista nossa, junto com a bancada do 

MDB, onde eu tive numa reunião, levei os vereadores junto ali. O vereador Rodrigo, vereador Marcos, 

onde Fábio não pode se fazer presente conosco. Está confirmada essa viatura nova para a Brigada 

Militar de Barão do Triunfo. Mais uma conquista, um grande parceiro, meu deputado Gilberto 

Capoani, junto com o deputado federal Márcio Biolchi, e assim eu só tenho a agradecer por essas 

parcerias que eu conquistei, que está trazendo o êxito e fruto para o nosso município e várias conquistas 

ainda com certeza vou conseguir junto com eles aqui para nosso município de Barão do Triunfo, onde 

eu tenho mais uma emenda já oficializada pelo deputado Marcio Biolchi para fazer calçamento no 

município de Barão do Triunfo aqui dentro que o nosso município é muito carente de ruas calçadas, 

tem muita da rua dentro do nosso município, para nós desenvolver esse trabalho que ficou muito tempo 

aí sem calçar nenhuma rua dentro da cidade aí, nós queremos ver o nosso município aqui bem 

arrumadinho e bonitinho, que nem eu sempre digo, nós trabalhamos em prol de todo o município. Eu 

moro lá no Cerro dos Abreus, mas eu entro aqui dentro da cidade, se ver a cidade limpinha e 

arrumadinha, eu fico faceiro. Se eu ver suja e abandonada, eu fico triste porque eu faço parte desse 

município, nasci nesse município. E amo esse município, então vou lutar por ele enquanto estiver 

sentado numa cadeira aqui, vou lutar por esse município. Se eu não tiver aqui aonde eu tiver, vou lutar 

do mesmo jeito, então só tenho a agradecer a grande parceria que eu tenho com esses deputados. 

Conforme vários colegas, vereadores têm conseguido várias conquistas também onde também o 

deputado estadual Gilberto Capoani em fevereiro também me prometeu de enviar uma ambulância para 

o nosso posto de saúde. Então eu digo cada coisa que cada vereador de nós conseguir para o nosso 

município é uma conquista, não para nós os vereadores aqui, mas sim para quem nos colocou aqui. É 

uma honra honrar o voto de cada pessoa que nos votou em nós, acreditou em nós e nós ir atrás e 

conseguir melhorias para o nosso município. E a respeito do acesso, aí, já digo a faixa direto aí, asfalto. 

É uma luta nossa aí como todos vereadores e vamos seguir lutando. É um sonho que nós queremos que 

se torne realidade. Não é para beneficiar A ou B, mas sim todo o povo baronense, se nós conseguir se 

acesso aí vai ficar marcado na história de Barão do Triunfo e vai ficar para os nossos filhos, para os 

nossos netos. Tem muita gente que fala assim, ah eu não acredito nisso, já várias pessoas me falou, não 

acredito nisso porque é promessa de 30 anos e não sei mais o quê, eu digo, o primeiro passo nós demos, 

a nossa parte, nós temos fazendo. Que era cobrar lá e lutar para que fosse organizado esse projeto 

onde está sendo organizado para depois ir para o orçamento do estado, sem isso aí nada feito. Tem que 

dar o primeiro passo para poder dar o segundo passo. Muitas vezes as pessoas não entende, não é só 

chegar lá e ah vai sair uma faixa e pronto, não é assim. Tem que primeiro dar o primeiro passo é o 
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primeiro passo nós demos e aí depois vamos lutar junto com nossos deputados para dar o segundo 

passo, porque se não botar no orçamento do estado, não fizer um orçamento, não fazer e não botar no 

orçamento nunca vai sair faixa em lugar nenhum. A primeira coisa, os projetos em dia e depois colocar 

no orçamento a quantia de dinheiro que vai para fazer isso aí, mas nossos deputados estão atentos que 

nem o deputado Gilberto Capoani também teve lá cobrando no DAER fez uma visita lá também, 

representando Barão do Triunfo. Deputado muito interessado pelo nosso município. E tem vários 

deputados aí, que eu sei que também está empenhado para que isso aconteça e nós esperemos que vai 

acontecer e eu acredito que vai acontecer. Então, tem sempre os negativados, mas tem que ter mais 

positivo do que negativado, porque as coisa boa tem que acontecer, não é só notícia ruim que tem que 

acontecer, tem que acontecer mais coisa boa do que coisa ruim. E no momento que nós tivesse acesso, 

aí vai melhorar para todo mundo que nem o vereador falou ali tem médico que não quer vim para Barão 

do Triunfo. Tem muita coisa que não vem para Barão do Triunfo por causa do nosso difícil acesso, que 

nem quando nós cobremos na reunião, ali em Camaquã tinha pessoal de Amaral Ferrador que a 

situação lá é até pior do que a nossa o município deles lá, a situação deles. É aí a gente cobrou muito 

forte lá das autoridades que representam essa parte aí. E vamos seguir cobrando. As vezes as pessoas 

acham assim que a gente vai numa reunião por causa da diária. O vereador está fazendo diária para 

ganhar dinheiro. Eu fui numa reunião em Porto Alegre mesmo a respeito da CEEE Equatoriana. Na 

época a diária era 65 reais, eu gastei 85. Eu paguei para ir na reunião, aí as pessoas as vezes boca 

larga que quer falar mal da gente, ah o vereador não está se contentando com o salário que está 

ganhando foi lá fazer uma diária para ganhar dinheiro. Não. Eu puxei dinheiro do bolso para poder ir 

lá participar da reunião, toma um cafezinho em Porto Alegre para ver quanto é que custa. 35 ou 40 

reais um xis lá, um refrizinho. Um almoço, é 70 ou 80, reais. Não precisa ser um almoço bom. Eu gastei 

85 reais gastando pouquinho e a diária 65 reais, então as pessoas muitas vezes falam coisas sem saber 

o que estão falando, mal informados das vezes também, e outros, por maldoso mesmo. Então é muito 

importante a gente fazer parte das reunião. Que nem mesmo essa emenda aí que o deputado Capoani 

dessa viatura para a Brigada Militar, e eu acho que nós os vereadores nenhum sabia de que maneira 

nós podia ajudar Brigada Militar, conseguir uma viatura, mas nós participando de uma reunião que 

teve com o comandante geral aqui de Charqueada, aqui no paroquial, eles nos explicaram de que 

maneira nós podia conseguir. Só que no ano passado. Só que não tinha mais na época, no ano passado, 

não tinha esse ano a gente correu atrás e graças a Deus temos êxito, se Deus quiser, segundo a 

informação que eu tenho, lá para setembro entre mês de agosto e setembro, é para essa viatura nova 

estar aí na Brigada Militar, então quero dar os parabéns para o deputado Gilberto Capoani." 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 098/2022 DE AUTORIA DE TODOS 

OS VEREADORES que seja realizado contratação de mais um médico clinico geral para atender na 

UBS Neusa Barragan. INDICAÇÃO Nº 099/2022 DOS VEREADORES MATEUS, MARCIRIO, 

LEANDRO E JAIRE VARLEI que seja implantado projeto de distribuição de calcário para os 

agricultores do município. JUSTIFICATIVA: Com o aumento dos custos dos fertilizantes se torna cada 

vez mais necessário a correção dos solos porém com o aumento dos combustíveis se torna muito oneroso 

para nossos agricultores. INDICAÇÃO Nº 100/2022 DO VEREADOR FABIO que seja colocado 

placas de indicação de idade permitida nos brinquedos da pracinha.  INDICAÇÃO Nº 101/2022 DO 

VEREADOR FABIO que seja realizado Projeto de posteação da rua Luiz Gonzaga Dalbem para ser 

enviado a empresa Certaja para a realização da troca de postes de lugar. JUSTIFICATIVA: A empresa 

Certaja já esteve na cidade averiguando a situação e necessita do referido Projeto para realizar as 

mudanças necessárias. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 070/2022 DO VEREADOR MARCOS que 

seja providenciado reforma da ponte na Linha Francisca próximo a Escola Antônio Guedes Brandão. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 071/2022 DOS VEREADORES LEANDRO E JAIRE VARLEI 
que seja providenciado patrolamento e cascalhamento da estrada zona dos Menezes, passando a fazenda 

do Marasca a terceira entrada a esquerda onde sai no armazém da Nilza, pois existe um atalho que é 
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muito usado pelos moradores dessa localidade. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 072/2022 DOS 

VEREADORES LAURENI E MATEUS que ere seja providenciado colocação de canos, abertura e 

cascalhamento na lomba da Rua Pastor Jovelino na saída do centro da cidade sentido interior, bem como 

demarcação de toda essa rua. PROJETO DE LEI Nº 051/22 Altera o padrão de vencimentos 

estabelecidos no caput do Art. 49, da Lei Municipal n° 186/2014, dá outras providências. DIÁRIA DO 

VEREADOR MATEUS Ida na Assembleia Legislativa. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE 

BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Eu passei agora um, 14 dias atrás por uma 

situação que as conselheiras passam. Fui visitar um senhor que mora sozinho. Achei ele numa situação 

muito grave. Tinha que levar para o médico. E está até hoje internado em São Jerônimo no hospital. 

Essa situação é muito braba e aí para gente convencer eles ir no médico? Porque quase sempre são 

bem irritadinho, eles não querem obedecer e a gente passa muito trabalho por aí e muitas horas de 

conversa para conquistar e convencer ir no médico isso aí, vocês passam todo dia por essa situação. 

Sei, é complicado. Então quero parabenizar a elas pelo trabalho que elas prestam nosso município. 

Também falando sobre estrada, hoje eu estava conversando com o irmão do presidente, que mora em 

Cerro dos Abreus e ele estava comentando sobre as estradas também. As nossas estradas não é só da 

Invernada, nem do Cerro dos Abreus. Toda as nossas estradas tão complicado de trafegar, é uma 

vergonha para a gente que é vereador, tenho certeza que todos os colegas vereadores tem vergonha de 

sair na rua por causa da cobrança, mas a gente tem que aceitar a cobrança, porque a gente, quando 

eu estava trabalhando em campanha, se colocou à disposição da população, para o que fosse preciso, 

a gente ia tentar ajudar, então tem que aceitar a cobrança, tem que tentar conversar com a 

administração ali, com o secretário, para ver se é resolvido esse problema aí, eu infelizmente não 

consigo falar com o secretário. Me dou bem com ele, sempre fomos muito amigo. Mas desde o primeiro 

dia que entrei nesta casa eu já tentei contato com ele. Mando mensagem para ele, ligo para ele. Ele 

não me responde, só consigo conversar com ele quando ele precisa de alguma informação e me liga ou 

me manda mensagem. Eu respondo ele, mas eu nunca consegui, ele nunca me respondeu, não sei o que 

que tem entre nós, porque nós sempre se demos muito bem, então é complicado. A Secretaria de obras 

está complicada nessa parte aí, a gente tanto batalhou. O tempo estava bom, não estava chovendo, a 

gente pedia estrada. Tinha pessoa que dizia que estrada não é pedido para vereador, é pedido para 

vereador, tudo é pedido para vereador, vereador está para trabalhar para todos. E aí eles diziam, está 

pegando no pé a estrada não está tão ruim, não é pegando no pé, agora choveu as estradas sem 

cascalho, a maioria, o que deu? Está todas as estradas que não tem como trafegar, não tem como andar 

e não se tem o que fazer, porque não vai conseguir atender todos. Então eu deixo esse pedido aí para o 

executivo que tome providência nessas estradas aí porque não dá mais, não dá mais para sair. Isso aí 

é todo mundo sabe, não tem como." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero aqui parabenizar 

a unidade do Sicredi em nosso município, que sábado estiveram aqui na frente fazendo uma atividade, 

o encerramento da campanha do dia C, dia de cooperar, onde teve brinquedo, algodão doce para a 

criançada. E teve a coleta, concluindo a coleta dos alimentos e tive conversando com alguns 

funcionários da unidade ali, eles estavam muito satisfeitos com o resultado, foi coletado em torno de 2 

toneladas e meia de alimentos. É muito alimento em relação aos outros municípios eles estavam 

comentando que nosso município se destacou bastante, outros municípios com situações melhores 

financeiras que a nossa não conseguiram atingir tamanha façanha. Deixo aqui os parabéns para esse 

banco, por causa que o banco tem vários, mas um banco que se dedique tanto na questão da 

responsabilidade social que nem o Sicredi eu não conhecia até hoje, então deixo aqui meus parabéns a 

eles, que muito se dedicaram. Presidente tem aqui na casa um projeto sobre a questão das horas, uma 

polêmica grande que a gente sabe das horas foram pagas no tempo da eleição. Eu só, já estive 

conversando com o doutor Norberto hoje, eu só penso que, na minha opinião para a gente votar esse 

projeto, teria que ter pelo menos ter mais recursos aqui nessa casa, por exemplo, a gente vai votar a 
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relação parcelamento de um PAD e a gente não sabe, a gente não tem acesso ao PAD, fala em relação 

aos decretos, mas a gente não tem nem os decretos juntos. Eu acho que a gente tem que cobrar todo o 

processo que desencadeou esse pagamento, a gente sabe que aí hoje tem o Serginho, que é um que 

também talvez vai ter que ser atingido, vamos dizer assim, por esse processo e a gente, como vereador 

da casa, do município, não tem acesso a esse processo para saber, por causa que falam em 

parcelamento, mas não se sabe se é 1000 reais ou 100000 reais. Então deixo aí o pedido que a casa 

cobre que o executivo envie o processo, o PAD, para nós ter acesso para saber porque se não, a gente 

vai estar votando numa coisa, no escuro. Respeito a opinião a dos outros, mas a minha opinião é essa." 

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

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também quero parabenizar o Sicredi pela grande 

campanha que prestou, essa grande atitude que teve aí sábado de colocar uns brinquedos para a 

criançada, teve bastante movimento, as crianças ficaram presentes ali praticamente o dia todo. Então 

quero deixar meus parabéns aí eles aqui também. Como o colega vereador Marcírio falou a questão 

das estradas, a gente entende que não querendo defender a administração nem secretário, mas a gente 

está passando por uma época bem turbulenta. É a questão das chuvas, não é? Não estou defendendo 

administração nem nada, mas praticamente hoje fica muito difícil de trabalhar nessa situação. A gente 

entende um pouco a situação do secretário e sempre, quando possível, ele, quando ele consegue fazer, 

ele faz tanto que o próprio vereador se lembra quando fez o seu rodeio lá, ele cascalhou toda a estrada 

lá para o seu evento também, ficou bem boa estrada eu estive lá, outras festas aqui das nossas 

comunidades, aí ele sempre teve, quando ele pode fazer atendimento nas estradas também ele arrumou 

para os eventos, então eu particularmente eu entendo um pouco a situação dele agora nessa época. 

Estive falando com o secretário também ali questão da obra que vai ser feito atrás do posto saúde com 

os dormitórios e ele estava me comentando que será instalado também a Secretaria e a farmácia ali. 

Teve a licitação, ali não teve nenhuma empresa para que participou. Agora parece que vai ser reaberta 

a licitação de novo e a princípio parece que já tem 3 empresas para participar. Então, tomara que seja 

aberta essa licitação mais rápido possível e que essas empresas participem, que a gente possa construir 

essa obra ali que além de ajudar tanto que vai ficar tudo praticamente no mesmo lugar, o município 

vai poupar bastante com aluguel também com essa obra. Como a vereadora falou ali a questão da 

CEEE, vereadora eu aconselho as pessoas que têm conta na CEEE, eu já passei por isso aí há pouco 

tempo e consegui resolver. Aconselho as pessoas a criar um e-mail e encaminhar para a Certaja eu 

depois que eu fiz isso aí eu recebo a minha fatura todo mês por e-mail da CEEE, todos os meses eu 

recebo a fatura por e-mail bem certinho no dia, então as pessoas que querem receber a sua fatura 

corretamente da cooperativa CEEE, que façam um e-mail que ela manda por e-mail bem certinho, todos 

os meses a sua fatura." 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 o Sicredi ali por esse evento que fez aqui. Eu ajudei como os colegas todos ajudaram 

também. Isso é muito importante. Essa doação de alimentos aí eu não pude me fazer presente, foi sábado 

aqui não é? mas passei na frente, conversei com as gurias, convidaram para tomar chimarrão, mas eu 

não pude, tive que sair, mas parabéns para eles aí que foi bastante vitorioso essa coleta. Também tive 

uma visita do deputado Márcio Bins, que veio fazer uma visita semana passada. Ele me falou também 

a respeito do asfalto como os guri já falaram ali, vamos mexer nisso de novo, mas já estamos, os guris 

estão trabalhando nisso aí. Acho que todo mundo tem que pegar junto, tomara Deus que se seja pela 

Mariana, seja pelo Sertão que tenha asfalto até Barão para desenvolver o nosso município. É que nem 

os colegas falavam vai ficar sempre trancado nisso aí. Uma empresa não vem para o Barão porque não 

tem estrada, choveu não sai, é a realidade é essa. Então vamos deixar esse pedido aí, que eles olhem 

com os bons olhos para cá, para nós e mande esse asfalto. Até hoje era para ter ido na prefeitura, não 

fui, saber a respeito da emenda do deputado Afonso Motta. Se já foi liberado alguma coisa, como tem 

mais emendas também do vereador Marcírio, vereador Mateus já falou, o Maninho. Então amanhã de 

repente vou passar ali para saber isso aí." Usou a palavra a VEREADORA LAURENI, Líder do PTB, 
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saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Gostaria de 

dizer também que o Sicredi fez um ótimo trabalho na área social. Se bem que cada associado paga uma 

bolsa social também não é gente, mas o trabalho deles é divino, porque eles vão para a rua, então isso 

é muito importante. Nenhum banco faz isso. A nossa rua também, a rua coronel Juca Tavares está 

finalizando, falta só um restinho de lajotas. Aonde um deficiente pode caminhar, então, dentro de tantos 

comentários de descontentamento, de tempo que a rua estava para ser finalizada, está acontecendo 

graças a Deus, uma rua ótima, linda ficou. Também eu tinha tirado umas fotos da escola, a Dalvana ia 

ver se conseguia passar, mas não deu mas fica a dica, vereadores querem visitar a escola é muito 

importante para ver a nossa escola. E torcer para que essa empresa venha para fazer um grande 

trabalho ali." Usou a palavra o VEREADOR LEANDRO, Líder do PSB, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Em especial as meninas conselho tutelar, dar 

os parabéns para elas por esse grande trabalho que elas fazem e que nem eu sempre comento a pessoa 

que se dedica à nossa cidade, ao serviço, tem que ganhar bem, que tem que ser valorizado e é isso daí. 

Não adianta, eu sou contra as malandragens na nossa cidade, mas quem trabalha tem que ser 

valorizado e cada dia mais. Também queria dar os parabéns para o pessoal do Sicredi por essas cestas 

básicas que foram doadas, acho que todos os vereadores aqui, doaram também, muito importante e a 

gente tem que ajudar a nossa comunidade também, que nem sempre falo. Também eu estive no gabinete 

do prefeito, falei diretamente com ele outros assuntos e toquei sobre a festa do agricultor, que até a 

gente botou um pedido, eu e o colega Mateus aqui e a reposta veio que era por causa do covid e hoje o 

prefeito falou diretamente para mim que eles não estão para fazer esse ano, vão deixar para o ano que 

vem. Também queria falar sobre o que o colega Fabio falou sobre lá, que o secretário foi lá fazer o 

serviço para o colega Marcirio, quem foi diretamente fazer esse serviço que eu fiquei sabendo foi o 

prefeito que mandou a máquina lá porque era o mínimo que tinha que fazer, porque foi tirado a máquina 

da associação lá e um dia eu filmei lá que a estava terrível aquelas estradas, não tinha acesso. Fiz a 

filmagem e mostrei diretamente para o prefeito um dia eu acho que ele fez muito bem apoiar o colega 

lá nesse evento dele, porque sem máquina lá não tem como uma comunidade ter o apoio. Então dar os 

parabéns para o prefeito que foi diretamente, mandou as máquinas lá. Também queria falar aqui que 

o colega, o presidente falou, Alvício, sobre aquela estrada lá, ele fez 2 vezes o pedido com o Marcírio 

também junto, e eu botei este ano, o rapaz pediu para mim, falou que estava cortando mato lá, ia tirar 

mais de 1000 metros de lenha lá e eu botei novamente aqui na casa, até o presidente comentou e eu 

fiquei decepcionado porque eu fui fazer uma corrida ontem e hoje de manhã novamente, o rapaz teve 

que pagar particular desde ali a entrada  até lá o mato, até o Queixinho que está fazendo essa estrada 

lá, teve que tirar a terra do barranco para botar na estrada e se começar a chover, vai dar muito barro. 

Então eu fico triste porque não fui só eu que pedi o colega também, o presidente, tem a voz maior na 

casa aqui e a gente fica triste por isso, porque acho que não tem ninguém aqui contra o asfalto. Eu 

acho que misturam muito, ah é contra o asfalto. Eu acho que não. A população está se manifestando 

em Facebook, que tem que arrumar as estradas primeiro, porque o asfalto vai vim mais cedo ou mais 

tarde a evolução está chegando, acho que todos aqui são favoráveis. Nenhum vereador é contra e nem 

prefeito nem ninguém. Só que primeiro a gente tem que ter estradas, senão não tem como ter o asfalto." 

Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE ALVÍCIO. "Quero falar a respeito do assunto aí que 

o vereador Mateus tocou a respeito dos funcionários que está essa grande polêmica aí dentro do 

município. A gente teve discutindo hoje a respeito do assunto com o prefeito Elomar aonde ele nos 

passou que vai verificar melhor a situação lá, tem alguma coisa que ele vai mudar. Também estive 

conversando aqui com o nosso jurídico, doutor Norberto, e quero dizer aos funcionários que eu jamais 

vou ser contra quem trabalha. Sou a favor das pessoas que trabalham, porque eu a minha vida toda 

foi... o que eu mais sei nessa vida é trabalhar, agora estou parando um pouco, estou ficando velho. Mas 

quando eu tive força de pegar uma enxada e ir para lavoura, já ia com 7 anos, já ia para a roça ajudar 

a capinar lavoura com meu pai, com a minha mãe, então não aceito coisa que vá  prejudicar o 

trabalhador isso eu não concordo, tenho que ter uma maneira, tem que se trabalhar dentro de uma 
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forma que não prejudique quem trabalha, então está uma polêmica aí, mas vai ser muito bem discutido 

que nem o vereador Mateus estava falando aqui e a hora que vim para essa casa, até está aí, mas no 

momento não vai em votação porque a gente vai discutir muito bem o assunto aqui porque alguma parte 

está sendo distorcida por certas pessoas. E se vim votação aqui vai ser bem declarado. Quem votar 

contra ou a favor vai votar bem ciente do que está fazendo. Primeira parte tem que passar pela comissão 

para depois chegar até aqui. E se chegar até aqui vamos ver o que que vai acontecer, mas quero dizer 

a todos que jamais vou ser contra o trabalhador de maneira nenhuma." Nada mais havendo a tratar o 

presidente determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão 

Ordinária, dia onze de julho de 2022. 

 

 

Sala de Sessões, 04 de julho 2022. 
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