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Aos onze 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 segunda 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 021/22, 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° 029/22 encaminhando proposições aprovadas em 04 de julho 

de 2022; Of. Leg. N° 049/22 informando aprovação do projeto de lei n° 051/22. 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 JAIRE VARLEI, 

saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Hoje eu tenho 3 

pedidos nesta casa, aí, ontem eu estava lá no Morrinhos, eles me cobraram isso aí; a respeito da nossa 

estrada dos Morrinhos. Eu não sei por que que abandonaram ali, foram patrolando até o seu Vilmar e 

dali até no dia que eu estava patrolando, não sei quem era os operadores que estavam, eu passei e disse 

graças a Deus que está indo a patrola, vindo para cá, vim de tarde decerto deixaram em uma casa, não, 

foram até o seu Vilmar e voltaram. Está horrível ali até que não está tão ruim. Eu até já pedi para o 

secretário Toninho, ele ficou de levar 2 cargas de saibro na lomba, ali na...eu não sei como é que é o 

nome dele, eles chamam de...não sei como é que ali os morenos que era ali, mas tudo bem; disse Lagarto 

vou levar essas 2 cargas. Carro tinha caído na sarjeta e uma pedra desgranida ali que só para estrovar 

aquilo e bem no final da lomba, mas por enquanto ele não foi ainda, não sei se essas caçamba que 

estava aí podia ter levado; Toninho 2 caçambadas chega ali, é caminhão que caiu ali do Ferruja que 

não pode subir, então deixo esse pedido aqui e ontem eles me cobraram a respeito daquela estrada lá. 

Estavam os guris do falecido Souza, disseram Lagarto não dá mais pra andar nesta estrada e tinha 

gente de fora também era o aniversário do meu cunhado, parabenizar ele pela passagem de ontem, eu 

estava lá cobrando, bah mas não tem máquina, tem bastante terra para tirar na beira da estrada. Disse 

olha, mas por enquanto não vieram para cá, mas deve estar chegando as patrolas aí, então eu deixo 

esse pedido aqui ao secretário, executivo, que dê um jeito naquela estrada ali que está horrível. Também 

a estrada que desce vai até a divisa do meu campo, não vai até lá passando no Olmiro e sai no seu Eron 

ali está muito ruim aquela lomba ali, horrível, então eu vou deixar esse pedido aí para esse 

patrolamento aí, ali até mais era um cascalho para botar ali mas patrolando já dá uma amenizada na 

estrada ali, deixo esse pedido para ele e tenho mais 2 pedidos aqui, a respeito das professoras para 

fazer um curso as professoras que tiverem afim de fazer, falar com o executivo para se preparar na 

escola, a criança pode, qualquer coisa que dê um problema, aprenda nesse curso aí, depois eu explico 

direito, como é que é ali, então, deixa esse pedido aí os colegas vereador aí que apoiar isso aí, porque 

vai ser bom pelo menos se acontecer, tomara que não aconteça, mas se acontecer alguma coisa com a 

criança, elas estão preparadas, até cair e quebrar um braço, sabe como chegar, então vou deixar 

colegas vocês quiserem apoiar isso aí é muito importante." Usou a tribuna a VEREADORA 

LAURENI, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. “E 

como já foi falado aqui nosso assessor hoje esteve até... veio até a casa aqui, onde não se sentia muito 

bem e voltou para Porto Alegre. Mas já está nos acompanhando e melhoras Norberto, melhoras para 

a tua saúde, para todos os teus. De primeira mão presidente gostaria de pedir um ofício de pesar às 

famílias enlutadas pela perca da dona Iraci Pacheco, a esposa do seu Bruno Pacheco e do seu Naílton 
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Pizzio, seu Naílton também, a dona Iraci é uma pessoa idosa, estava bem doente, até a mãe da 

professora Heloísa do Odone e o seu Naílton Pizzio há muitos anos acamados, cuidado pela família, 

então a gente sabe que essa semana foi uma perca no nosso município. Também gostaria de falar que 

falei de novo hoje com o secretário da saúde, falei de novo com o nosso prefeito, junto com os 

vereadores, sobre as viagens à Santa Cruz. Vou bater nessa tecla até que a gente, né? Saiba achar uma 

solução e ter uma viagem digna às pessoas que vão até Santa Cruz se tratar com oncologista, né? A 

gente sabe, sabe que oncologia é o câncer, não é, e a pessoa está debilitada e eu gostaria e vou bater 

até que existam um carro especial para levá-los, não é, para não precisar as vezes fazer a viagem por 

São Jerônimo, a gente sabe que São Jerônimo tem pacientes, temos consultas, mas a viagem à Santa 

Cruz, a pessoa já está debilitada. Então eu gostaria muito, muito que o executivo não é, providencie um 

carro especial para ir e trazer na hora que eles estão liberados, isso é uma coisa, não é? É se preocupar 

demais, a saúde nossa é boa. É um tratamento que a gente gostaria de dar porque ninguém queria estar 

doente, ninguém queira ter que ir fazer uma viagem dessas e a gente sabe quantas pessoas não é, fazem 

essa viagem, esse trânsito, para buscar uma melhora de vida. Então não deixarei de tocar nessa tecla. 

Estivemos também na escola JJ de Andrade quase todas as semanas vamos lá. A semana passada fomos 

eu e vereador Mateus, hoje fomos eu e vereador Fábio até gostaria que vissem as fotos que nós tiramos 

lá. Aonde está virada num verdadeiro terror a nossa escola e até agora não apareceu ninguém a firma 

veio, mas já fazem 3 semanas que não retornou. A gente sabe que o tempo de chuva está impondo, não 

é? As pessoas a não poderem tirar o telhado, essa coisa toda, tiraram o teto, não é, a forração e o piso, 

mas a gente sabe que tem trabalho dentro de casa, tem um banheiro totalmente. Aqui é esse aqui é o 

banheiro, ó totalmente descoberto, tirado tudo as paredes para refazer, então acho que dia de chuva 

também teria trabalho dentro da escola. A gente tem um anseio dessa escola, nossa única escola do 

segundo grau dentro do município, então vamos, vamos atrás, vamos até a Seduc quem sabe vamos 

formalizar uma reunião lá, buscar parceria com nossos deputados para ver se essa obra aconteça, 

aconteça e a gente vai, não vai sossegar até que não consiga. Temos que estar visitando a escola, 

vereadores, temos que dar uma força para os professores, direção da escola, porque essa escola é muito 

importante para nosso município. Também, eu sei que aconteceu essa semana aqui nessa casa. Uma 

reunião com moradores de uma rua. Então eu até fiquei meia, fui cobrada, fui cobrada por moradores 

de uma outra rua. Aonde a gente fez uma indicação aqui nessa casa, eu e o vereador Fábio fizemos 

uma indicação no início, até tem uma cópia aqui onde diz assim, os vereadores que essa subscrevem 

indicam o plenário, indicam... Depois de ouvido o plenário indicam ao executivo que seja realizado o 

calçamento terminal da rua coronel Juca Tavares e no fechamento da quadra Nestor Bridi, onde já 

existe a rede de esgoto pronta nessas ruas, restando somente em torno de 100 m para cada rua de 

calçamento. Mas eu sei que houve uma mobilização de uns moradores, que é muito bom, da rua Nestor 

Bridi e aonde eu fui cobrada pelos moradores da coronel Juca Tavares e nessa casa aconteceu uma 

reunião, não é, com o presidente, o presidente, não sei se foi convocado ou o que, por moradores, só 

que nós, vereadores, nós gostaríamos de estar aqui presidente, nós gostaríamos de ter participado 

porque a gente quer, com toda a boa vontade, isso é melhorias para o município que as 2 ruas ganhem 

calçamento. Não só a rua Nestor Bridi ou não, só a rua coronel Juca Tavares, a vontade dos vereadores 

aqui, até foi pedido para colocar nomes aqui, onde foi colocado o seu nome no nosso pedido, vereador 

Alvicio, Vereador Mateus, vereador Jaire Varlei, vereador Leandro e se quiserem ainda tem o vereador 

Marcírio e vereador Rodrigo, então assim, eu fiquei chateada quando eu fui cobrada, fiquei muito 

chateada, eu estive aqui na casa até de tardezinha com as gurias. Até perguntei sobre a reunião, não, 

é uma reunião fechada. Parece assim que, que não foi aberta para ninguém, então não me fiz presente. 

Mas assim, eu acho que quando nós tiver um trabalho em equipe aqui nesta casa, que seja aberto, que 

seja aberto a todos os vereadores, é uma melhoria. O nosso trabalho é esse, o nosso trabalho não é 

individual, não sei qual a justificativa do presidente. Espero que ele dê para nós, mas assim, o que o 

que foi falado com os moradores da rua Coronel Juca Tavares. Isso o prefeito está sabendo, não é, que 

é uma rua totalmente também com empresas, e terão o mesmo direito que os outros moradores. Haja 
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reunião ou não haja, eles estão afim de fazer uma reunião também, fazer uma ata, protocolar, o que 

vai acontecer é o que o nosso prefeito tem os pés no chão e quando ele achar que tem uma verba que 

pode ser destinada, eu acredito que as 2 ruas ganharão o calçamento. Então, o quê que nós 

conversamos? Vamos esperar, quem sabe um pouco? Porque não adianta todo mundo vim aqui 

protocolar rua, calçamento, calçamento, como essas 2 ruas foram pedidas porque já existe a rede de 

esgoto as outras ruas também teriam direito, os outros moradores também tem o direito. Então espero 

assim que a gente consiga que o município consiga, não é, fazer o calçamento nessas 2 ruas que já tem 

a rede de esgoto aberta, mas vamos esperar. Também deixaria aqui um convite a todos na pessoa do 

nosso presidente Henrique Gimenez e a sua esposa Ivanir, que tanto trabalham, tanto lutam pela nossa 

terceira idade, que está promovendo uma feijoada no dia 16 agora sábado ao meio-dia, então eu 

gostaria que as pessoas que compraram ingressos terão o direito, Claro a gente vai servir e vai reservar 

os ingressos vendidos. Se sobrar, a gente vai continuar vendendo. A gente agradece porque o grupo foi 

parceiro. A gente conseguiu todo o feijão doado e mais ainda um pouco em valores. Então a gente 

agradece até a parceria da Raquel, que encomendou para nós os salgados que vai e a gente vai sempre 

dando espacinhos, vereador Canelão que é nosso associado sabe que isso vai acontecer, não é? Então 

vamos nos agregar para que essa entidade tenha sempre o seu lugarzinho ao sol, devagarinho, 

devagarinho, com as pessoas idosas. Mas a gente está sempre caminhando um pouquinho daqui, um 

pouquinho dali, não devemos nada, a nossa entidade está em dia. Não é? E a gente vai sempre tendo 

uma reservinha para as contas que virão." Usou a tribuna o VEREADOR MARCOS, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Fiquei meio surpreso, 

vereador Lagarto pela reclamação da estrada de Morrinhos. Claro que não está perfeito, mas passei 

nela ontem à noite, fui para a Vale do Sol, vale do Rio Pardo, peguei 290 lá nos pêssegos, tirei o chapéu 

para a estrada porque Faxinal a gente não consegue andar, eu fui no carro com 4 pessoas, mais 

mochilas e a estrada estava 100%, tirei o chapéu mesmo, até disse que foi uma surpresa estar daquela 

forma. Realmente tem pontos, mas pelo que se vê do tempo que está acontecendo e de outras estradas 

piores, não sei, de repente não andamos no mesmo trecho, mas digo que é essa aí, Faxinal não tem 

como andar, a saída é Morrinhos, está perfeito. Queria também, presidente parabenizar, queria 

parabenizar, semana passada, votamos aqui a criação de uma subprefeitura na zona dos Pachecos e 

hoje estávamos em reunião, conversando com o pessoal que vai começar os trabalhos, o que vai ser 

destinado para lá, que é uma reivindicação de muito tempo de outros governos e uma, se vocês pegarem 

o plano de governo do prefeito Elomar eleito agora é uma proposta, então eu quero parabenizá-lo por 

cumprir mais uma proposta, cumprir mais uma coisa do plano de governo, entre tantas que já foram 

cumpridas e entre tantas que faltam ser cumpridas. Mas a gente sempre reclama que os prefeitos fazem 

um plano de governo, coisa mais linda e não cumprem nada. Então, quando cumpre, a gente tem que 

dar a mão à palmatória e aplaudir que graças a Deus vai ser aberto lá e com certeza a comunidade de 

Zona dos Pachecos, Gramal e Serra do Herval, fim da linha para lá que o dito vai ser super bem 

atendida, melhor atendida agora. Então isso tem que deixar os parabéns ao executivo que conseguiu 

essa vitória. Também quero parabenizar as escolas do município. Em primeiro momento, a escola 

Antônio Guedes, que está fazendo um projeto de educação fiscal, onde na semana passada, quinta-

feira, tiveram uma visita a professora Juliana se não me engano, se estiver errado me corrijam, teve 

visitando a secretaria da fazenda, Secretaria da agricultura e no setor de blocos e a com palestras sobre 

educação fiscal, que é uma coisa que precisamos muito desde pequeno. A gente sempre batalha que se 

tenha muita esse discernimento de como que o município sobrevive do imposto, da onde que saiu o 

imposto? Quem paga o imposto? Muitas vezes a gente compra uma bolachinha recheada no mercado 

e acha que não está ajudando o comércio, com centavos, mas se está, no geral a gente vai conseguir 

cada vez mais chegar lá na frente. Também queria deixar o agradecimento aqui ao gabinete do 

deputado Giovani Feltes, que na terça ou quarta, não lembro exatamente, acho que foi terça, nos 

mandou que a gente está em ligação direta com eles lá, na pessoa da Bia quero mandar um abraço, 

uma saudação colorada a ela que é uma grande colorada, vai muito no Beira-Rio, assim como eu vou 
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também e nos fizeram o pagamento da emenda de 149682 reais, que era uma preocupação de todos nós 

que sabíamos que o prazo era curto para os pagamentos das emendas, que já está em período eleitoral, 

arriscava não dar tempo e se perder, mas nós, graças a Deus, conseguimos receber, torço para que 

todos os colegas que estavam esperando isso aí também conseguisse, porque vem em prol do município, 

então a gente tem que sempre tentar torcer e falar pelo melhor. Muito obrigado ao gabinete do deputado 

Giovani Feltes e, por último presidente, queria fazer uma pequena...não vou ler o relatório que foi 

passado aqui, mas só queria fazer uma pequena... Um relatório, muito bom, vou ler melhor depois 

inclusive, sobre as consultas, as consultas no município de Barão do Triunfo no período de 01/062022 

a 30/06/2022. Aqui diz período e diz categoria profissional médico, os atendimentos médicos nesse 

período, foram um total de 1556 presidente, atendimentos. 1556 pessoas atendidas. Aqui atrás tem todo 

o relatório por idade, todo o tipo de atendimento que foi feito, não é? Então, esse relatório aqui é 

perfeito para nós poder deixar a comunidade ciente de que o posto de saúde está funcionando. Existem 

pontos, situações pontuais como em todo lugar existe, se nós pegarmos 1556 e dividir por 30 dias, que 

é o período dá 51,8 pessoas atendidas por dia. E daí semana passada ou na outra semana, eu não sei, 

nós estávamos brigando, desculpa, estávamos reclamando que só tinha 15 fichas por dia no posto de 

saúde. Então isso aqui é o relatório do Ministério da Saúde. Aqui eu acredito, porque aqui ninguém 

maquiou dados. Isso aqui é o dado real, porque o município precisa informar para receber as verbas 

e, se tem informação desencontrada, existe uma auditoria no posto de saúde ou até na Secretaria da 

saúde e alguém vai ser punido. Então eu acredito na idoneidade dos dados dos secretários, então só 

muitas vezes a gente sem ter dados, sem ter informações certas, aqui é muito fácil de vir aqui, porque 

ninguém vai me rebater, mas a gente é bom se informar com o secretário, com o prefeito, com as 

enfermeiras, para a gente ter informação e passar para a comunidade somente a verdade, porque eu 

acho que a verdade é que tinha que deveria ser o ímpar de todos nós aqui, a verdade, levarmos a 

verdade para a comunidade e não levarmos dúvidas para a cabeça da comunidade para daí que se não 

puder informar, se não tiver informação, fica aquela coisa na cabeça e não é bom para ninguém, então 

é queria dizer que nós tivemos 51 pessoas consultadas por dia no período do mês de junho no posto de 

saúde de barão do Triunfo." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram 

convidados a fazer uso da palavra. Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Não posso aqui, deixar de iniciar a 

minha fala parabenizando, acho que é a alma dessa casa, a Solange porque teve aniversário semana 

passada, sabe Solange da minha admiração por ti, porque já fez por mim e sei e acho que só Deus sabe 

ao certo o quanto se dedica para uma pessoa da minha família que com isso te devo toda admiração 

com a minha prima Andreia, só pelo que eu vejo, já te desejo todas as felicidades e com certeza, vai ter 

sempre meu respeito e admiração. Gostaria aqui de iniciar minha fala. Fazendo um pedido verbal, até 

eu ia colocar um pedido de previdência na casa, mas não botei. Eu sei da questão da chuva, que tem 

há dias atrapalhado, atrapalhado a secretaria de obras, o pessoal da agricultura e tudo mais, mas 

estive nesse final de semana na Serra e voltei pela Linha Nova, ali na Boca do Campo até onde 

cascalharam está boa estrada, só que dali da Boca do Campo para cá, está terrível. Vamos deixar aqui 

o pedido que tão logo possa ser cascalhada esse trecho aí, está precisando, está bem ruim mesmo, 

trechos ali quase que intransitáveis, mas deixar o pedido aí que tão logo o prefeito possa que dê esse 

atendimento. Quero aqui fazer uma crítica a um projeto e às vezes a forma como os projetos chegam 

nessa casa, chegou nessa casa na semana passada, um projeto que trata da aposentadoria dos 

funcionários. Mudar de hoje, pelo que eu entendi e pude apurar não existe uma idade mínima e hoje 

está se tocando idade mínima para 62 anos para mulheres e 65 para homens, sem período de transição, 

uma regra de transição, aquele pessoal, tem gente que falta 2 anos para se aposentar, aí a gente aprova 

esse projeto e tem que trabalhar mais de 10 anos, gente que já estava com a sua aposentadoria 

planejada e merecida por causa que tem que ter um período de transição. E essa lei vai começar a valer 

a partir de tanto tempo. Também uma parte de, digamos positiva nessa lei é aquela fala sobre os 

professores que atendem a alunos especiais que teriam direito a uma aposentadoria especial, que eu 
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acho justo. Só ficou faltando na questão da insalubridade porque existe a aposentadoria especial para 

quem desempenha atividade insalubre, insalubre é o que pode gerar algum transtorno para a saúde. 

Então eu acho que se a gente vai mudar essa questão da aposentadoria, tem que botar essas 2 coisas. 

A questão da regra de transição. E a questão da insalubridade, da aposentadoria especial. A gente até 

tem um caso no município, uma técnica de enfermagem que está com bastante anos, que vai chegar se 

aposentar, desculpe a palavra bastante anos, mas já vai, que vai, já está numa idade um pouco mais 

avançada do que as demais e vai se aposentar nessa época, mais ou menos, mas desempenha um serviço 

diferenciado. Como é que uma pessoa na emergência de uma remoção, vai trabalhar com 62 anos, uma 

mulher com 62 anos vai estar erguendo maca, baixando, maca, tirando isso, tirando aquilo. É bem 

complicado, então acho que tem que ser revisto esse projeto, do jeito que está eu voto contrário. E daí 

eu acho que do jeito que chega esse projeto com...muda a vida do servidor, o projeto tem meia, não 

chega a ter uma página inteira. Acho que o prefeito está na hora de chamar o seu jurídico ali e pensar 

em aproveitar, em organizar melhor seus projetos. Tem projeto que chega aqui nessa casa que chegou 

nesse ano nessa casa, eu comentei que estava errado, não vou dizer errado, mas não estava da melhor 

forma possível, não questão jurídica, mas na questão de formação do texto. E não deu um mês o projeto 

veio de novo. Nós aprovamos, não deu um mês, um projeto veio arrumando. A gente gasta no nosso 

município, nada contra os advogados, mas eu estava calculando, a gente deve gastar mais de 20000 

reais por mês em advogados e assessoria jurídica em nosso município aí uma questão que eu bato a 

bastante tempo, a Laureni bate bastante tempo, o Marcos eu sei que bate, todos batem, o Rodrigo bate, 

questão do cemitério, tu vai na prefeitura conversar com alguém sobre o cemitério, está parado no 

jurídico e eu estou há 6 anos nessa casa e a história é a mesma, o Canelão teve 24 anos e também 

quanto que viu batendo nessa questão do cemitério? Eu acho que tá na hora do prefeito pegar e botar 

uma determinação, uma ordem, priorizar as coisas. Pelo amor de Deus, nós temos hoje os profissionais, 

dedique, olha, eu quero, a meta é essa. Hoje em dia todo mundo trabalha com meta até o fim do ano, 

regularizar o cemitério. Hoje mesmo teve um velório o pessoal, falou, bah, fiquei mais de hora 

campeando um lugar para achar um para sepultar essa pessoa, aí tu vai lá tem túmulo assim, tem 

tumulo assim, tem de tudo que é jeito. Eu acho que se nós não tivéssemos profissionais no município, 

tudo bem, mas a gente tem. Então deixo aqui minha indignação." Usou a tribuna o VEREADOR 

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

"Primeiramente, não tem como também deixar em branco, quero deixar os parabéns a Solange, quando 

entrei aqui nessa casa, muito me ajudou porque não tinha muito noção do que era ser um vereador e 

agradeço ela por sempre estar me auxiliando quando preciso e já estou aqui há 10 anos e seguido 

preciso da ajuda dela. Que Deus lhe dê muita saúde, Solange, para ti e para a sua família. Também 

ofício de pesares aí quero fazer parte aí, o Anilto Pizzio, a Araci Lanzarini também o seu Marroquinho, 

sogro do Gelso ali da Boca do Campo, também que se foi semana passada, deixar os meus pêsames a 

todas essas famílias aí. Também agradecer o deputado pela emenda que já está depositada, graças a 

Deus, que nem disse o vereador Marcos era uma preocupação para a gente pelo tempo de fazer o 

depósito, principalmente a nossa, que é uma emenda livre, pode ser usada em várias situações e 

acredito que todos os colegas também se preocupe com suas emendas por causa do ano eleitoral, mas 

graças a Deus a nossa deu certo e desejo êxito a todos os colegas aí também com suas emendas. 

Também vi o vereador Mateus aqui comentando sobre a estrada da Linha Nova vereador Mateus, só 

para te informar, onde o senhor viu que estava encalhada foi aonde foi encascalhada até sexta-feira 

porque está sendo encascalhada toda a Linha Nova, então hoje já deve estar mais para frente. É, 

automaticamente vamos vir até a Certaja com certeza, não é? Estão vindo, pararam na igreja Betel ali 

sexta-feira, mas pode ficar tranquilo que está sendo olhado, inclusive ali, onde o senhor fala, acho que 

é o trecho mais crítico que está a estrada da Linha Nova, até antes mesmo de botar o cascalho já era. 

Questão vi aqui falando sobre o calçamento, sobre reuniões que teve na casa. Eu acho que, não sei bem 

certo, mas tirei a me informar, acho que o presidente não tem nenhum problema, não tem que dar 

explicação porque até onde me passaram, ele foi convidado para a reunião, foram os moradores que 
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fizeram a reunião e com certeza, se tivesse me convidado os moradores, eu ia fazer o possível para 

estar aqui. Mas como convidaram só o presidente, até onde eu sei, eu acho que o presidente estava 

certo estar na reunião porque até porque o presidente da casa emprestou o local, não é? Então acho 

que é interessante. Eu acho que não vai ser a presença de um vereador ou a presença dos 9 vereadores 

que vai mudar a ideia do prefeito, qual rua vai ser calçada, se vai ser calçada alguma rua, a pressão 

de morador A, pressão de morador B, porque todos têm direito, inclusive lá onde eu moro lá embaixo, 

todo mundo tem direito aonde sair o calçamento vai ser bem-vindo. E é uma coisa que eu bato com o 

prefeito, que faça quanto mais ruas puder na administração dele, vai estar de parabéns, porque ele já 

está de parabéns, porque em 12 anos de outras administrações não saiu a quantidade de calçamento 

que já está sendo feito agora. Então deixar os parabéns sobre essa questão do calçamento. E acho que 

quanto mais ruas sair calçada, menos tempo com máquina, botando o cascalho patrolando, então não 

adianta, eu sei que o morador da rua A quer, o morador da rua B quer, da rua C, eu quero. Mas com 

certeza o prefeito vai pegar a prioridade e vai fazer e eu até acho ainda mais importante quase a lomba 

ali onde virou a caçamba ser calçada, mas quem decide é o prefeito, a gente indica e não que o prefeito 

tem a obrigação de fazer o que nós queremos. Também de contraponto, deixar os parabéns ao prefeito 

a mais uma coisa do seu plano de governo que está a ser efetuada, que é a subprefeitura nos Pacheco. 

Era uma coisa que todos os prefeitos que ali passaram prometeram e nunca cumpriram. E esse está 

cumprindo, e já deixar os parabéns para ele, porque tenho quase que certeza que ele cumpriu mais de 

70% do seu plano de governo, da outra gestão e tenho certeza que nessa ele vai fazer mais. Então, coisa 

que os outros só faziam o plano e nunca cumpriram. Quero que me prove e me traga aqui 40% do plano 

de governo de outros prefeitos que passaram, inclusive, pode trazer do meu partido também, e nisso o 

prefeito tá de parabéns." Usou a tribuna o VEREADOR FABIO, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero deixar os parabéns também aqui a essa 

maravilhosa pessoa que estava de aniversário, que nos acolheu muito bem nessa casa, desde o nosso 

primeiro dia de mandato, então eu quero deixar meus parabéns para ti Solange e te admiro muito 

também, tenha muitas felicidades. Quero agradecer o gabinete do deputado Juvir Costela, eu estive 

semana passada num curso em Porto Alegre e no horário de meio-dia eu pedi uma brecha no seu 

horário de almoço lá e eles me receberam no seu gabinete para tirar orientações, ver como é que está 

o andamento da obra do projeto da RS 711 e me atenderam super bem lá, agradeço ao gabinete ali seus 

assessores e nos prometeu que vai estar sempre acompanhando, sempre de prontidão, acompanhando 

o projeto andamento do projeto e nos mantendo informado, projeto que está em andamento nesses 

últimos dias aí. Quero fazer um convite também a nossa comunidade, a gente está organizando um 

campeonato de Canastra em nossa sociedade ali no clube e estamos convidando as pessoas que queiram 

participar. Já esta semana teve o início do campeonato. Teve as primeiros partidas e estamos 

organizando aqui agora a parte do campeonato feminino, então convido as mulheres aí da nossa 

comunidade que queiram se fazer presente, o campeonato inicia agora nessa próxima quinta-feira, a 

categoria feminina e a categoria livre que segue em andamento ainda as inscrições quando se aberto, 

então convido a comunidade a se fazer presente. É mais um evento aí do nosso município. Estive hoje 

conversando com o nosso secretário também a respeito da caçamba da PAC, eu acho que já passou da 

hora, quando tem que cobrar a gente... quando tem que elogiar a gente, elogia e quando tem que cobrar, 

a gente ajuda a cobrar e eu acho que já passou da hora dessa caçamba voltar ao nosso município, tem 

que ver o que que está acontecendo nessa caçamba, já faz 8 meses que se encontra fora do município 

para manutenção e até hoje não foi resolvido. É um bem muito precioso que está fazendo muita falta 

para nós, na realidade, é a caçamba mais nova e maior que a gente tem no município. Então peço em 

especial secretário aí que dê uma atenção nessa caçamba aí vai lá ver o que está acontecendo e se não 

está sendo feita a que traga embora para ser feita aqui ou arrume quem faz, que a falta que ela está 

fazendo para nós é enorme. Tive também com a vereadora Laureni, ali na escola JJ. Estamos tentando 

marcar uma reunião com a Seduc agora para ver a situação. Acho que é muito importante, a gente não 

pode deixar a empresa descansar, a gente tem que ir cobrando e cobrando. Houve relatos de empresas 
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que abandonaram escolas pela metade da obra e nunca mais compareceram. Então convido os colegas 

aí para nós cobrar, quanto mais deputados, mais vereadores cobrar, com certeza a gente vai conseguir. 

Só a gente não pode descansar e deixar essa empresa deixar a obra do jeito que está aí e não voltar 

para finalizar." O PRESIDENTE ALVICIO usou a palavra. "Bom, já que a vereadora Laureni tocou 

no assunto aí da reunião e nem diz o vereador Rodrigo até nem teria que dar explicação para ninguém, 

porque eu sou de maior, mas eu não fiz reunião. Conforme vereador, Rodrigo falou, o Beto me pediu a 

casa aqui para fazer uma reunião aqui com a comunidade ali da rua onde ele mora e me convidou para 

me fazer presente, mas eu não perguntei para o Beto, quem é que ele ia convidar, não perguntei se ele 

ia convidar prefeito ou vice ou vereador, diverso. Eu penso assim, se eu fizer uma reunião, até concordo 

que eu teria obrigação de convidar os colegas vereadores, mas eu não fiz reunião. Eu fui convidado 

para a reunião. E eu não sei por que doeu tanto em certas pessoas ele ter me convidado para essa 

reunião. Para mim foi uma surpresa até eu chegar aqui e não ter nenhum dos outros vereadores aí, 

então, o que eu quero dizer para vocês, se vocês tiver qualquer dúvida, fale com o Beto que foi ele que 

marcou essa reunião e eu me fiz presente, tenho obrigação de me fazer presente quando eu não sou 

convidado para alguma reunião, as vezes tem algumas que até nem posso ir e sei de várias reunião aí 

que vários colegas meus já participaram e não me convidaram, mas não é o caos, porque eu não fui, 

não fiz reunião. Eu fui convocado para vim aqui e me fazer presente. Me fiz onde a Dalvana estava 

aqui, ela viu o que a gente conversou aqui, estava aqui escutando e aonde eu li quando eles me deram 

a oportunidade para falar onde eu li aqui, ó, a indicação que está o nome da vereadora Laureni está o 

nome do vereador Fabio na indicação, está o meu nome, está o vereador Mateus aqui também, está o 

vereador Jaire Varley e ainda eu disse na reunião, não sei por causa do que que não está todos nove 

aqui nessa indicação. Não chegou ao meu conhecimento, mas eu acho que foi convidado todos para 

assinar essa indicação naquele dia eu acho que uns não assinaram, uns que já tinham pedido que 

chegue, mas ainda li ali para eles tudo, verem, eu digo, eu estou aqui porque fui convidado, ainda 

esclareci bem para as pessoas. Aonde que eu disse ainda tinha pessoas aqui que eu nem sabia que 

morava lá naquela rua. Fiquei sabendo aqui várias pessoas que estavam aqui na reunião, eu conheço 

todo mundo bem dizer dentro do Barão, mas eu não sei a maioria em que casa mora, qual é a rua que 

mora aqui dentro do Barão, então eu sei que teve comentário até meio maldozinho contra eu aqui, mas 

eu não estou preocupado, se tiver com bravo comigo é dois trabalho, é embrabecer e se amansar, 

porque quando eu fico brabo é dois tempo tenho que me amansar e ficar bem quietinho, porque não 

adianta, com brabeza não cheguemos a lugar nenhum, mas fique bem claro, se você quiser explicação, 

perguntem para o Beto, por que não convidou vocês." 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 102/2022 DOS VEREADORES RODRIGO E FABIO que seja cedido um 

monitor escolar para a APAE.  INDICAÇÃO Nº 103/2022 DOS VEREADORES JAIRE VARLEI, 

MATEUS, MARCIRIO E LEANDRO que seja ofertado ao quadro de professores da rede escolar 

curso de primeiros socorros. JUSTIFICATIVA: É importante, caso ocorra a necessidade de um 

atendimento, estejam os professores preparados para atender os alunos, e inclusive já existe Lei Federal 

que estabelece isso, Lei Lucas. INDICAÇÃO Nº 104/2022 DOS VEREADORES FABIO, LAURENI 

E RODRIGO que seja realizado contratação dos profissionais necessários para o funcionamento da 

academia de saúde. INDICAÇÃO Nº 106/2022 DOS VEREADORES MATEUS E LEANDRO que 

seja estudada a possibilidade de realização de curso de culinária através da secretaria de assistência 

social, pois seria um curso que ajudaria a gerar renda a algumas famílias do município. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 073/2022 DO VEREADOR FABIO, LAURENI E RODRIGO que seja 

providenciado reforma dos banheiros da praça, bem como construção de mais banheiros. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 074/2022 DOS VEREADORES JAIRE VARLEI E MARCIRIO que seja 

providenciado patrolamento, encascalhamento e roçada da estrada do Morrinhos, até a divisa com São 

Jerônimo, ponte do Adinho, e também aquela travessa que passa em frente à casa do Olmiro e depois 

do Eron Correa. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 075/2022 DO VEREADOR JAIRE VARLEI que 
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seja providenciado o patrolamento, encascalhamento e roçada na localidade do Passo Grande, na estrada 

que atravessa na casa do falecido Genebauro, Duca, João Batista, até a saída na outra estrada. PEDIDO 

DE PROVIDÊNCIA Nº 076/2022 DOS VEREADORES MATEUS E LEANDRO que seja 

providenciado colocação de canos em todas as sarjetas da área urbana do município. PROJETO DE 

LEI Nº 053/22 Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente dois (2) escriturários (as) para 

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

DE LEI Nº 055/22 Altera a redação do inciso II, do artigo 3°, da Lei Municipal n° 101/2013, institui 

plano de amortização de déficit atuarial e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 056/22 Abre 

crédito adicional no valor de R$ 2.000,00 por conta de superávit financeiro e dá outras providências. 

DIÁRIA DO VEREADOR FABIO Ida em curso no IGAM. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES 

DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR LEANDRO, Líder do PSB, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Queria aqui deixar os parabéns para 

a Solange, que Deus proteja ela e a família dela sempre uma grande pessoa, uma grande amiga, 

continua sempre essa pessoa querida. Também queria deixar aqui os pêsames aos familiares da Iraci 

Lanzarini Pacheco e também os pêsames para os familiares do Nairton. Também, novamente uma 

pessoa me mandou mensagem sobre o lixo, vem essa briga sempre, nunca finda essa novela. A pessoa 

falou, a Rosane, já faz 3 semanas que o lixo não chega lá na casa dela e até domingo agora no cemitério 

ali que estava no enterro do seu Nairton ali eu vi ali um lixo mesmo, estava todo danificado ali, a 

cachorrada fez a festa. Eu venho sempre com essa briga aí que tem um lixo com tampa, porque não 

sempre eu digo, a cachorrada faz a festa. Também queria comentar aqui que o Alex está aqui presente 

hoje, quero dar os parabéns para ele pelo serviço que está prestando aí como coordenador do social, 

que é que nem eu sempre falo, meu compromisso é fiscalizar, ele é meu amigo, independente de lado de 

partido ou não, quero desejar sorte para ele aqui, que a vida é assim, cada um tem que fazer o seu 

serviço e não misturar as coisas. Também, que nem muitas das vezes, comenta aqui na casa que o 

prefeito fez isso de bom, aquilo na estrada, tipo é um tapa na cara do vereador que anda cobrando, 

não, para mim eu me sinto tranquilo porque o meu compromisso quando eu ganhei como vereador, foi 

para fiscalizar e não ficar aqui defendendo o prefeito. Dou os parabéns para ele quando ele faz coisas 

certas, mas quando está errado, cobro, muitos tem o seu serviço feito na sua propriedade, nas entradas, 

mas também briga por aqueles que não estão sendo feitos os serviços. Então as pessoas mandam 

mensagens, me ligam, eu vou lá, eu olho, converso diretamente com o prefeito, então é que nem o colega 

Mateus falou, tem que mudar o discurso que fica feio isso daí porque o prefeito e o secretário não estão 

fazendo mais do que a sua obrigação e prestar conta e um bom serviço para nossa população, então 

eles não estão fazendo um favor. Toda a população paga seus impostos em dia, então tem que mudar 

essa política velha tipo com um favorzinho, ninguém está aqui para fazer favor para ninguém e sim de 

prestar um bom serviço para nossa população e ajudar, é que nem eu digo sempre, sou fiscal do povo 

e vou continuar assim e uma boa noite a todos." Usou a palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder 

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

quero parabenizar a Solange pela passagem de seu aniversário, pessoa que é muito importante nessa 

casa que está sempre nos auxiliando, tudo o que a gente tem uma dúvida vai, conversa com ela, ela 

passa para a gente, então desejo tudo de bom para ti, Solange. Falando sobre o atendimento no posto 

de saúde que o Vereador Marcos comentou de mais de 50 fichas atendidas por dia, que bom, porque 

na última sessão, eu fiz um pedido de informação nessa casa sobre essa situação aí que o pessoal estava 

reclamando que vinha ali e voltava para casa sem atendimento e aconteceu mesmo. Isso é verdade, não 

é reclamando, é verdade que voltaram sem atendimento, mas a gente agora... não veio para mim ainda 

a informação, mas pela informação que o vereador Marcos nos passou, o médico está fazendo um bom 

atendimento, talvez esteja faltando médico, mas a gente já também aprovou um pedido também na 

última sessão ali, para que seja contratado mais médico para atender no posto. Isso é muito bom. 

Também quero desejar as melhoras para o doutor Norberto, que ele hoje não pode ficar na sessão por 

problema do covid e que melhoras para ele, que no próximo mês que nós agora estamos entrando de 
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recesso, ele já possa voltar a nos auxiliar nessa casa de novo presencialmente. Também hoje é a última 

sessão, última sessão que a gente diz antes do recesso, nós estamos entrando de recesso agora. A gente 

só volta em agosto, mas me coloco à disposição da população, a gente não está de férias. A gente 

apenas está de recesso, mas eu continuo o mesmo vereador que precisarem de mim pode me mandar 

uma mensagem, pode ir na minha casa, pode me procurar, não tem dia, não tem hora, eu sou vereador 

para atender aos munícipes, pessoal do nosso município, podem continuar me ocupando que eu vou 

fazer de tudo para ajudar. Vou continuar o meu trabalho normal, só não vai ter sessão, mas o meu 

trabalho, continua." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou o Presidente, 

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

estive no pátio da prefeitura nos últimos dias ali e vi que estão chegando vários implementos de várias 

emendas federais, sei que tem do meu deputado, sei que tem do deputado Afonso Hamm, sei que tem do 

deputado do Canelão que buscou emendas para associações e isso, tomara que venha o quanto antes, 

tomara que venha produtos de qualidade e tomara que o executivo tenha ali a maior agilidade para 

fazer esse repasse que vai fazer muita diferença para o pessoal da agricultura. Tive conversando esses 

dias com algumas pessoas ali da região de Cerro dos Abreus e comentando como ficou melhor tendo o 

trator naquela região que com os 100 e poucos pilas pagam 1 hora de globa e faz um baita serviço, um 

trator grande, uma globa nova, dar os parabéns a esse pessoal que está desempenhando esse trabalho. 

Não foi uma indicação, uma indicação minha, uma proposição minha eu ia assinar junto, não assinei 

porque já tinha as três assinadas, mas a do vereador Marcírio foi pedido vista. Eu não... confesso que 

não consigo entender muito bem a lógica da vista numa indicação, mas respeito a opinião de todos, 

assim como espero que seja a minha respeitada. Mas me chama a atenção que no ano passado a 

indicação 64 era igual o teor, era igual essa indicação falando a mesma coisa e foi aprovado por todos 

os vereadores. A questão da insalubridade a gente sabe que nosso município já pagou num tempo atrás, 

pagou um alto custo por não pagar a instabilidade para os profissionais que merecem, que vieram a 

recorrer na justiça. E hoje o que a gente tem, se não for feito esse estudo, não for feito, esse 

encaminhamento vai de novo o município pagar lá na frente. Não me interessa quem era prefeito lá 

para trás, o prefeito de agora cabe fazer. A gente trabalhando para a frente. Então deixo aí com certeza, 

na próxima sessão será votada. Creio que seja aprovada por causa que eu acho que nenhum vereador 

é contrário algum direito de um funcionário. Saliento ainda que a lei do piso dos agentes comunitários 

de saúde obriga o município a pagar insalubridade para o agente comunitário de saúde. Mas então, 

como eu disse, não é uma indicação minha, mas só como não pude comentar no momento, faço esse 

comentário e agora deixo meu apoio a essa causa, pois eu acho que o que é justo tem que ser pago, no 

mais, é isso como disse o vereador também me coloco à disposição, tem gente que fala que o vereador 

trabalha só na segunda-feira, mas falo por mim, creio que posso falar pelos outros colegas. Eu trabalho 

e demando coisas todos os dias como vereador, seja atendendo uma pessoa, seja tentando intermediar 

uma coisa com alguma, algum órgão, alguma coisa eu estou sempre correndo atrás, estou sempre à 

disposição e da mesma forma, fico no recesso quem precisar de mim meu telefone é o mesmo, minha 

casa é no mesmo lugar, uma boa noite a todos." Usou a palavra o VEREADOR FABIO, Líder do 

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

Mateus, eu acho que é um direito de todos os vereadores nossos aqui, eu acho que o senhor deveria 

respeitar porque o senhor mesmo já pediu várias vistas em projetos aí e eu acho que o pedido de vista, 

é para tirar alguma dúvida, alguma situação para ele não ser votado um projeto com alguma dúvida, 

então respeito a opinião do Marcos ali de ter pedido vista do colega e acho que o colega vereador 

deveria de respeitar também. Ele não está, ele não foi contra o projeto e eu acho que ele só... esse 

pedido de vista não vem a ser incabível. Quero convidar a comunidade aí para a festa da comunidade 

do Arroio Grande, dia 7 de agosto agora, um grande evento aí todo ano, então deixo o convite a todos. 

Quero agradecer o secretário de obras também por ter arrumado a estrada da cachoeira ali que eu 

pedi a poucos dias para ele. Ele foi lá e fez um ótimo trabalho lá, deu uma limpada na estrada, então 

quero deixar meus agradecimentos à ele aqui. Quero agradecer também o nosso presidente aí por ter 
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me cedido aí a permissão para ter feito o curso, eu como vereador eu quero cada vez me especializar 

mais para atender a nossa comunidade, atender a demanda e eu acho que é um modo do vereador se 

aperfeiçoar fazendo o curso, fiz um curso de praticamente 11 horas em Porto Alegre, fiz 

presencialmente todas as horas, não falhei nem um minuto e aproveitei cada minuto do curso que eu fiz 

lá. Então quero agradecer ao presidente por ter me dado essa oportunidade aí e quero ler uma reflexão 

aqui com os colegas vereadores do curso que eu tive lá. É uma coisa muito boa e para nossa comunidade 

e eu acho que os colegas aí também, quando tiverem oportunidade de fazer um curso, acho que será de 

grande utilidade para os colegas, uma reflexão que eu queria compartilhar com os colegas: ser 

vereador é servir ao povo e não se servir do povo, ser vereador significa abrir mão de parte da vida 

pessoal, familiar e profissional para se dedicar por um determinado tempo ao município e a 

comunidade local, ser vereador não é se apropriar do cargo, mas trabalhar por qualidade de vida e 

pela dignidade do cidadão. Então, eu como vereador e quero me expressar que eu vou estar sempre 

disponível para qualquer um da comunidade, em qualquer horário do dia, em qualquer dia da semana." 

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

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Bem, primeiramente quero parabenizar a Solange 

pela passagem do seu aniversário, Solange, tudo de bom para você na sua vida e sua família toda, sei 

que tu é merecedora, como eu falei contigo antes ali tu tá sempre nos incentivando, a gente uma coisa 

que nós não sabe pergunta para ti, o doutor Norberto, estão sempre ajudando, a Dalvana também não 

deixa para trás, então deixo os parabéns para ti a passagem do teu aniversário. Ao doutor Norberto 

tomara Deus que na próxima sessão já esteja com nós, que seja rápido a passagem dessa doença dele, 

esse covid, se é que está isso aí, não é? Tomara Deus que não seja, mas com certeza é. Então quero 

agradecer a presença de todos aí, o Canelão, o Chapolin, mais conhecido como Chapolin, o Valdomiro 

lá e o gurizinho, o amigo Canelão aí seja sempre bem-vindo. A respeito do que o vereador Fábio falou, 

eu não sei, o Fábinho deve ser o premiado. Eu já pedi várias vezes para o secretário com a caçamba 

de saibro, ele nunca fez, o Fabinho sempre; ah porque o secretário fez isso para mim. Ah porque o 

secretário foi de retro lá puxar fulano, foi fazer isso, ele deve ser o premiado então porque eu até o dia 

de hoje não fez nada, não sei se ele tinha alguma coisa contra mim ou o que que é, mas ele pode estar 

ouvindo não tem problema, é a verdade, tem que dizer. Para mim, o que eu pedi, ele nunca fez, mas tu 

foi sorteado Fabinho, sorte tua, então deixo aí a indignação, porque para mim não faz. Já cobrei ele. 

E quero agradecer a presença de todos aí, isso aí. Boa noite, um bom retorno às suas casas." Usou a 

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

e as pessoas que se faziam presentes. "Gostaria de dar os parabéns, uma querida amiga Solange que 

Deus te abençoe, Solange, continua sendo essa pessoa prestativa a todos, nunca escolhendo pessoas, 

um ou outro sempre fazendo, dando tudo que tu pode até para as pessoas que vem na Câmara pedir 

informação, vocês tem, tem o dom já de explicar e de fazer o bem, não é com toda a, com todo o carinho, 

que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida. Como foi aqui falado o Sindicato está promovendo um 

curso de embutidos que a Secretaria da saúde fornece esse curso. Um curso do Senar. O presidente me 

disse que inicia amanhã o curso e estava faltando pessoas. O curso de embutido é muito bom. Quem 

estiver ouvindo, né, que vem até o sindicato e possa rever se ainda a tempo, ele me disse que começaria 

terça-feira, eu acredito que se faltar pessoas, ele não estava conseguindo pessoas, embutidos são os 

salames, linguiça, coisas de carne. Que vem a estrutura do Senar. Gostaria de dizer, presidente, muito 

obrigado pela resposta, mas como a gente é cobrado e o senhor deve saber isso, não quero saber dos 

seus passos, sei que o senhor é bem grandinho, mas é uma questão de educação eu responder para as 

pessoas o que se acontece. E eu terei toda a liberdade aqui nesta casa de lhe perguntar para que a 

gente tenha a mesma linguagem, a mesma resposta para todas as pessoas. Então não é por mal. Eu 

simplesmente acho que eu tinha que saber e te agradeço. Te agradeço pela bela explicação que você 

me deu, muito obrigado a todos e uma boa noite." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE 

ALVÍCIO. " Também gostaria de dar os meus parabéns para a Solange aí, continue sendo essa grande 

parceira aí que tem sido nessa minha caminhada aqui como presidente dessa casa. Eu só tenho a te 
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agradecer e te desejar tudo de bom e saúde, felicidade e muito êxito em sua vida. Continue sendo essa 

pessoa maravilhosa, querida, que tu é de nós todos aí. Também queria dizer ao doutor Norberto aí, 

força aí, doutor Norberto, aí qualquer coisa conte conosco aqui que temos aguardando a sua volta aqui 

também o mais rápido possível. Quero dizer a população que vamos entrar em recesso, vamos voltar 

só dia primeiro de agosto, mas quero dizer também que estou à disposição, qualquer pessoa que 

precisar de mim, estou sempre disponível, estou sempre à disposição de todo o povo baronense. E quero 

dizer para o povo também aí da rua Coronel Juca Tavares, se quiser fazer reunião aqui nessa casa, 

convocar, convidar qualquer vereador, se não ser eu não tenho problema nenhum também, respeito à 

opinião de cada um, essas portas dessa casa aqui estão abertas para todos que quiser marcar qualquer 

reunião aqui, nunca neguei para ninguém e não vou negar para ninguém, se o povo, os moradores, 

quiserem fazer uma reunião, é somente marcar e convidar a quem eles interessarem de convidar, 

respeito a opinião de cada um, que nem eu digo, a gente não é obrigado a concordar com a maneira de 

cada um que trabalha aqui nessa casa, mas tem o respeito e a dignidade de respeitar a gente tem, 

graças a Deus isso aí eu tenho. Eu tenho meu jeito de trabalhar e vou seguir trabalhando no meu jeito. 

Que nem o vereador Maninho costuma dizer, eu tenho meu jeito de trabalhar e ninguém vai mudar o 

meu jeito de trabalhar e eu tenho meu jeito e digo a mesma coisa, vou seguir trabalhando pelo povo 

baronense e estou disponível a todo o povo baronense, não interessa se é aqui dentro da cidade, se é 

no interior, em qualquer área que me ocupar estou disponível para ajudar a solucionar os problemas 

do nosso município. É para isso que aqui estou nessa cadeira." Nada mais havendo a tratar o presidente 

determinou encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia 

primeiro de agosto de 2022. 

 

 

Sala de Sessões, 11 de julho 2022. 
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