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Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas, no Plenário da 

Casa Legislativa, realizou-se a vigésima terceira 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 

022/22, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após passou 

à leitura das correspondências RECEBIDAS E EXPEDIDAS DURANTE O RECESSO. No período 

do GRANDE EXPEDIENTE, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da 

palavra.  Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e 

as pessoas que se faziam presentes. "Pedir que receba bem o pessoal do censo, pois é muito importante 

esse senso porque vai mostrar, como que o cara falou, é o retrato do município e com base nesse retrato 

que vem as verbas para o município, por exemplo, a saúde vem um valor por ano para cada para cada 

munícipe, se ficar 50 munícipe para trás vai um baita valor que vai deixar de ter vindo para o nosso 

município, assim como a educação e em todos os setores. E me coloco como vereador e com certeza 

acho que toda a casa se coloca à disposição de vocês para auxiliar nesse serviço tão importante. Quero 

parabenizar o executivo na semana passada, até o prefeito me comentou, mas eu não estava aí vi que a 

gente foi recebido, 2 ônibus e uma ambulância, acho que é muito importante porque isso vem para 

somar para todos nós, todos nossos jovens, todos nós podemos estar usando uma ambulância, tomara 

Deus que não, mas que bom que temos. Também uns dias antes do recesso, foi comentado a questão da 

escola estadual, em questão de obras, até conversei com o professor Rafael, acho que a casa estava 

tentando marcar uma audiência, mas a gente sabe que ano de eleição já ficou complicado, mas tive 

conversando com Rafael esses dias estão querendo fazer uma readequação no projeto, que tem que 

colocar mais alguma coisa, vamos ter que ficar em cima cobrando para que saia essa obra, o meu medo 

é que quando vê tirem o telhado e daí sim a partir do momento que tirar o telhado enquanto não 

completar a obra, a escola fica inutilizada então deixo aí essa colocação do professor para todos os 

colegas e pedir que a casa siga tentando agendar essa reunião aí. Quero aqui também comentar que 

eu tenho andado no interior, eu vi que as estradas em alguns pontos estão fazendo um cascalhamento 

com as caçamba, acho que deve ter sido feito bastante para o tanto de cascalho que já foi tirado das 2 

saibreiras que eu vi, mas tem pontos da estrada geral daqui da Produção que estão bem complicados, 

deixar o pedido verbal para o secretário, ali perto do nenê do Doca ali, depois do Paulinho, pai da 

Mayara, tem um buraco bem complicado e assim em vários pontos, mas torcer que agora com o tempo 

meio se estabilize que o secretário consiga estar alcançando esse serviço. Também tem na casa 2 

projetos que mexe, que vão de encontro a questão do funcionalismo. Uma é a questão da aposentadoria 

que eu já tinha falado na sessão passada, que se não tivesse algumas questões ali, com a ver com 

insalubridade e outras funções assim eu seria contra. Veio uma mensagem, atende uma parte do que eu 

acho justo, mas não atende a todo, então vou ser contra. E quanto ao outro projeto também se fosse 

para parcelar débitos de algum funcionários venham a ter com o município, até sou favorável, seria 

favorável, mas como já vem dizendo direto desse processo, referente a esse processo, eu vou ser, vou... 

me declaro contra ao projeto. Creio que seriam 2 projetos que deveriam estar sendo melhores 

discutidos por parte dos executivo mas bem informados, mas o executivo retirou e trouxe de volta, então 

me declaro que sou contra a esses 2 projetos, mas não mais é isso." Usou a tribuna o VEREADOR 

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

"Quero agradecer aqui, por fim, esqueci de anotar o nome do rapaz do IBGE, aqui agradecer pela 
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explicação. Desejo que Nossa Senhora Aparecida, esteja com vocês, que eu sei que a caminhada é 

grande e muitas vezes vão ter que voltar 2, 3 vezes porque as pessoas não vão estar em casa, um 

pouquinho estão na lavoura, estão em alguma viagem e é um trabalho muito importante, com certeza 

visa o número exato de população e de residências do nosso município, que é muito importante. Quero 

aqui deixar um agradecimento especial a um amigo do Arroio do Rato, Marco Antônio, Marco Antônio 

até nem sei o que ele é na prefeitura ou se é alguma coisa na Prefeitura, mas acho que é. Esses dias 

mais passei o posto da polícia Rodoviária, eu e o secretário da administração, encostemos num 

restaurante que tem ali do lado e temos tomando um café e 2 caras do lado assim e os cara gavando a 

administração do Arroio do Rato. Daí eu me obriguei a dizer para o cara, mas vocês não podem morar 

no mesmo Arroio do Rato que eu conheço. Porque a nossa estrada do Barão tem alguma ruim, mas a 

de vocês não têm para bater, estrada do Faxinal e São Martim que eu ando bastante, não tem condições. 

Daí inventei de perguntar para eles, quantos quilômetros de estrada de chão tinha Arroio do Rato, aí 

que eu me apavorei, eles tem 400 km. Quantas vezes mais nós temos e a mesma quantia de máquina 

que eles. Daí eu sei que brinquemos com aquilo ali. Ele disse, vou falar com o secretário, o secretário 

entrou em contato comigo, Alberto, secretário de obras. Eu não estive na estrada do Faxinal, mas minha 

esposa teve viajando para São Jerônimo e disse que melhorou bastante, que fizeram a estrada. Não sei 

se algum colega passou na estrada do Faxinal agora há pouco. Mas diz que melhorou bastante, então 

já quero deixar aqui, até falei para o secretário se era a falta de uma ovelha que ele queria para assar 

para os funcionários lá, a gente dava um jeito aqui no Barão. Vocês imaginam nossas ambulância toda 

hora batendo aquela estrada do Faxinal com gestante pulando, aquilo ali não tinha condições mais. Eu 

mesmo estava indo só pelos Morrinho que já não é tão boa estrada, mas ainda era melhor que ali. 

Então deixar o meu agradecimento aí, especial ao Alberto, que primeiro contato que tive com ele e deu 

resultado. Isso mostra que ele deu importância as nossas brincadeiras lá no restaurante lá através do 

Marco Antônio, então obrigado ao secretário de obras do Arroio do Rato. Também de contraponto, 

agradecer a administração que comprou 2 ônibus aí e uma ambulância. E acho que essa semana chega 

mais uma carregadeira e uma retroescavadeira. Dar os parabéns aí. Vimos mais uma rua pronta 

calçada. E graças a Deus essa não levou quase 3 anos, essa foi rápido. E eu acho que em seguida, já 

vai estar pronta a outra, a avenida de ponta à ponta, então acho que a administração pode ser lenta, 

pode ser o que for, mas vem trabalhando com os pés no chão e está andando, as estradas a gente sabe 

que tem alguns pontos críticos, mas é algum ponto nas geral mesmo, não é direto. E mais algumas 

localidades mais que não tem tanto fluxo a gente sabe que tem que melhorar bastante. Mas está 

andando, devagar está andando o maquinário aí andou meio estragado agora está funcionando. Acho 

que a caçamba vem essa semana também, a do PAC a tão falada caçamba do PAC. Espero que cada 

vez ande mais que se o município tiver bem todos da população estão. Também a questão do presidente 

comentou, sobre os pedidos, presidente, isso só acontece nessa legislatura. Nas outras legislaturas, eu 

já estou aqui meu terceiro mandato e nos 2 primeiros mandatos nunca aconteceu isso, nos 2 primeiros 

mandatos os 9 vereadores eram unidos, se colocasse aquele pedido durante um ano não colocava mais. 

A não ser um pedido de estrada que dá uma chuvarada daí a gente até releva porque daqui a pouco foi 

feito, mas estragou de novo a estrada. Então, até se releva. Mas esses pedidos aí, eu também acho uma 

falta de respeito com o colega, já vi vários pedidos aqui da patrola estar fazendo a estrada e chegar 

aqui na segunda-feira e botar, de manhã já foi feito a metade, durante o dia de segunda-feira já foi feito 

a metade da estrada, aí chega aqui, bota o pedido. É chato o cara votar contra, se o cara votar contra, 

ainda tem algum que vai levar lá, dizer que eu sou contra aquela localidade, mas eu acho mais chato e 

mais feia a pessoa fazer uma propaganda inexistente quando já está se acontecendo o que é o benefício 

da população, isso é a diferença para mim, não é a velha e a nova política é a boa política e a má 

política. Então eu continuo trabalhando da mesma forma. Também sobre o avião. Bah o Angulista vai 

puxar de novo a história do avião? Pois findou o assunto do avião no Barão. Eu queria que uma mãe 

viesse aqui e dissesse para mim que traz a criança ali na pracinha e não tem que ficar mais do que 

estava programado para ficar, porque a criança não quer mais embora. Tive o prazer de receber uma 
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velha amiga de São Jerônimo, que é professora, foi professora aqui e hoje é professora lá. E aí ela disse 

e o tal avião tanto falado, não sei o que, aí eu disse tá ali na praça, vamos ver. Trouxe a guriazinha 

dela e depois para ir embora, foi um sacrifício. E ela disse, olha, estão de parabéns, cada centavo 

empenhado no avião. Isso que fizeram com vocês um pouco foi politicagem porque não sei qual é outra 

cidade que tem um brinquedo tão bonito que as crianças se entreter ali, não querem mais embora vocês 

estão de parabéns e tudo que vem para uma criança é bem aproveitado, disse essa pessoa que é uma 

professora, então é bem instruída e então deixo novamente os parabéns e esse relato dessa mãe, que é 

uma professora e que gostou muito da compra do avião." Usou a tribuna o VEREADOR FABIO, 

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

agradecer também o Rodrigo que se faz presente e também aí que veio fazer o convite da festa agora 

domingo, na comunidade do Arroio Grande, na comunidade sagrado Coração de Jesus, convidar todo 

o pessoal aí para se fazer presente. É um grande evento, todo ano, um lugar muito bom, então deixo o 

convite aí a todos aí através do nome do Rodrigo e da Luciane que se fizeram presente hoje também. 

Quero parabenizar também nossa administração pela aquisição dos ônibus que esteve aí. Recebeu 

sexta-feira, quero parabenizar o deputado Moraes também através da Laureni aqui, que através deles 

que veio a emenda para a compra da ambulância. Então é 2 bens muito importantes adquiridos no 

nosso município aí e logo, logo está chegando mais implementos aí, tomara que continue assim. Hoje 

à tarde eu tive no posto de saúde me vacinando, fazendo a terceira dose da vacina bem atrasado, já era 

para ter feito há dias, mas hoje tive me vacinando e estava falando com a Enfermeira Sônia e ela me 

comentou, pediu até para mim divulgar que amanhã tem vacinação para as pessoas acima de 18 anos 

que precisam fazer a terceira e quarta dose e fazer um apelo para nossa comunidade e que venham se 

vacinar porque está indo muito a vacina fora eles estão abrindo os frascos e dentro de poucas horas 

aquela medicação já não pode ser mais aproveitada e está indo fora então essa vacinação, esta 

campanha que está sendo amanhã vai acontecer e depois as pessoas que não tiverem essa vacina vai 

ser só com agendamento, então deixo um apelo a nossa comunidade que as pessoas que não fizeram a 

terceira e a quarta dose que vem para se vacinar e no dia 3 de agosto agora crianças de 3 e 4 anos 

para se comparecer para vacinar. Tive também dando analisada ali, vou deixar a semana que vem um 

pedido aqui, um pedido simples para nossa administração de pouco gasto, que eu acho que seria muito 

importante ser feito o mais breve possível. O nosso prédio ali de trás do posto de saúde está ficando 

muito danificado por causa de umidade que está entrando no prédio. Então vou fazer um pedido nesta 

casa para a semana que vem que a prefeitura coloque uma cobertura em cima do prédio, um prédio 

novo aí que é de muito bom, que é do município. Que isso aí teria que ser feito o quanto antes para 

danificar o menos possível. Que nem o Angolista falou ali, questão do avião, eu vi várias e várias 

pessoas elogiando também várias famílias, mãe de crianças que as que levam as crianças na Pracinha 

e as crianças e as famílias estão aprovando muito. E eu vim debatendo nessa casa só quando foi 

comprado. Eu acho que depois que o avião foi instalado que aconteceu isso aí, eu não vi nenhum 

vereador debater que foi um bem que está sendo de grande valia no município, que está sendo bem 

utilizado, parece que tem vereadores que procuram falar isso aí só para criticar na hora que precisa, 

mas elogiar muito poucos sabem e vou fazer um desabafo aqui, meu presidente, já que o senhor 

comentou um assunto ali, eu faz dias que estou sofrendo alguma coisa aí e vou fazer um desabafo aqui 

para alguns vereadores, principalmente o senhor colega Marcírio; questão de pedidos que nem o 

presidente falou agora está ficando chato está aí no nosso município, um vereador trabalhar em uma 

localidade, uma família numa residência e depois o senhor ir lá e fazer um pedido de indicação e vim 

botar nessa casa e depois postar nas redes sociais que através do senhor foi conseguido e eu tenho 

como provar se o senhor quiser ir amanhã comigo, eu levo o senhor em 2 residências que faz mais de 

anos que eu estou trabalhando, já temos quase em 2 anos de mandato, faz mais de ano que eu estou 

trabalhando para fazer um serviço na casa daquela pessoa, já levei prefeito, já levei secretário, não foi 

nem uma nem 2 vezes, um dos serviços até cito para o senhor, que é o serviço do Chirico aqui. Eu já 

levei o prefeito e secretários várias vezes ali, cobrei deles várias e várias vezes por um serviço, foi feito 
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um pouco do serviço aí depois o senhor veio aqui, depois de eu ter levado o prefeito lá e secretário, o 

senhor veio aqui, fez um pedido nessa casa, depois foi lá e postou nas redes sociais que graças ao 

pedido do senhor, foi feito o serviço dele. E se o senhor tiver me duvidando, eu te convido o senhor ir 

na casa dele amanhã falar com o próprio proprietário do terreno ali da casa dele para ver, para nós 

ficar mais informado da situação. Porque eu acho uma falta de respeito isso que o senhor está fazendo 

com os colegas vereadores. Eu nunca faltei respeito com o senhor e nenhum serviço do senhor nunca, 

aprovo todos os pedidos que eu vejo que é bom que o senhor coloca nessa casa aqui, mas o senhor não 

está mostrando total respeito com nós também nessa casa." Usou a tribuna a VEREADORA 

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

gostaria de dar os parabéns primeiro ao nosso colega vereador Marcos, que é o responsável pelo 

recenseamento aqui no município, aqui dentro não é? E mais, as pessoas que estiveram aqui, que é o 

coordenador e a subcoordenadora, que passaram as informações que eu acho que é um trabalho muito 

especial dentro do município, que vai querer muito de vocês porque vamos vai ter as pessoas resistentes, 

pessoas que têm medo às vezes de serem, não é? Receberem visitas em casa, que às vezes não tenho 

conhecimento que vocês vão conhecê-las, mas elas não vão conhecer vocês. Mas eu acho que com muita 

clareza, com muita franqueza, vocês vão ter um trabalho especial dentro do município e nós precisamos 

disso como foi colocado aqui para que o município, né? Receba as verbas adequadas a que tem direito. 

Então eu acho que é um trabalho muito especial, o que precisar da gente aqui nesta casa, estaremos à 

disposição, não é? Eu acho que vale tudo, acho que uma mão lava a outra, então precisando da gente, 

venham até nós. Gostaria de dizer aqui que dia 25 de julho dia do agricultor e do motorista, o que seria 

de nós sem essas 2 classes? Motorista transporta os alimentos, o que tiver que vim para o município, 

dependemos de um motorista, não é? É lenha, é combustível, é alimento, é calçados, é roupas, é tudo, 

não é? Parabéns aos nossos caminhoneiros. Temos aqui colegas caminhoneiros também, que merecem 

todo o nosso parabéns e também o nosso agricultor, o que seria da nossa mesa se nós não tivéssemos 

o agricultor no município? Que que adianta nós temos a faculdade, nós temos vereadores, nós temos 

prefeito, quando não tiver um feijãozinho, arroz ou alguma coisa a mais na nossa mesa. Então a gente 

tem que enxergar, olhar para trás, valorizar aquelas pessoas que sofrem, que depende do tempo, que 

não tem férias, que não tem um salário cada fim de mês dependem só do Deus lá de cima e do trabalho 

deles que não se cansam. Então parabéns a todos. Tanto o transportador, o caminhoneiro como o nosso 

agricultor. Também agradeço ao Rodrigo e a Luciane por terem vindo aqui nesta casa, convidar para 

o evento na entidade deles, Capela Sagrado Coração de Jesus, então eu acho que temos que dar o 

nosso, o nosso pouco de comprometimento, não sendo muito mais que que daremos porque as entidades 

não podem cair, gente, foi 2 anos as entidades paradas, não tiveram como sobreviver, os custos de uma 

entidade só quem é da diretoria sabe, tem um menino aqui o Arquemedinho teve semana, na outra 

semana teve um evento lá e eu acho que é por aí a participação de todos que faz as entidades não 

caírem. não é Claudinho também é Passo Grande, eu sei que fazem eventos belíssimos lá e é assim que 

a gente não deixa o município cair porque as entidades não é? Elas são abastecidas pelas pessoas, 

porque tem sempre aqueles que trabalham, se doam sem ganhar um centavo, o que custa as pessoas 

participarem? Não é? Nem sempre a gente pode participar, mas se faz o possível e o Impossível às 

vezes. Também a gente fala dos agricultores. Temos um pedido hoje aqui nesta casa, um pedido, uma 

indicação, já fizemos há pouco tempo, eu e o vereador Fábio, uma indicação para que o executivo 

olhasse com carinho as feiras do produtor aqui na nossa praça. Não é? E não aconteceu ainda até 

agora. Agora a gente fez de novo em comum acordo. Não é? Para que tanto a Secretaria de agricultura 

como a Emater, como a prefeitura, criam grupo, faça um chamamento para as pessoas que gostariam 

de participar, de trazer os seus produtos. Temos tanta coisa que é feita dentro do nosso município, 

plantado, diversificado, nós temos o hortigranjeiros, porque já tem a merenda escolar que é abastecida 

pela agricultura familiar, nós temos geleias, nós temos doces, nós temos pães que são confeccionados, 

que estão são aqui de dentro do município as micro indústrias que estão ali paradas, as vezes que tem 

sobrando e porque não temos a feira uma vez por semana, gente. Sertão Santana tem, Cerro Grande 
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tem, então eu acho que o que está faltando a nós, temos os espaços maravilhosos aqui na praça, que 

como me disse o técnico da Emater de Sertão Santana hoje não temos, temos improvisado aqui um 

galpão, vocês tem uns espaços que dá ciúme no nosso município. Me disse bem assim, O Clair da 

Emater de Sertão, então assim, ó, amanhã estarei indo na Emater, vereador Fábio quiser me 

acompanhar ou alguém mais, falar com os técnicos aí e vamos até o prefeito também, amanhã o prefeito 

não está mais na quarta ou quinta estará. Não é porque eu acho que esse pouco que essas pessoas 

vendessem aqui, isso vai agregar nos nossos comércios, nas nossas lojas. Vai ser gasto aqui mesmo. E 

quem não gostaria de vender um repolho, um alface, um tomate ou qualquer coisa? Um feijão, né? 

Quanta coisa nós temos aqui para vender,  aproveitar o nosso povo, não buscar de fora, porque quanta 

coisa vem de fora de Ceasa que nós temos aqui dentro do nosso município, então vou deixar esse pedido 

aqui feito e vou atrás, vamos atrás até que isso aconteça na nossa praça, ou uma vez por semana, ou 

cada 15 dias vamos fazendo um acordo entre eles, porque tem pessoas que querem participar hoje 

mesmo uma pessoa me disse, me chama, quando eu tiver esse chamamento, eu quero fazer minha ficha 

de descrição, eu planto um repolho. Vocês vejam bem, os repolhos vem de fora, vem da Ceasa enquanto 

nós poderia estar aproveitando do nosso pessoal aqui, então dizendo isso depois a gente vai ainda 

comentar. Também não poderia de deixar de dizer da ambulância UTI que veio essa semana, para nós 

é uma grande aquisição dos deputados dos Morais, como nós chamamos, não deixam nunca de olhar 

para o nosso município, uma ambulância que custou em média 340000 mil reais, já está aqui.  A gente 

não gosta de uma ambulância, de estar dentro de uma ambulância, mas a gente não sabe a hora que 

vamos precisar. Então, se nós, se alguém precisar, ela vai estar ali para socorrer uma pessoa que seja, 

para salvar vidas. Então é uma aquisição grande, uma aquisição especial tanto como os 2 ônibus 

escolar que chegaram para nossas crianças. Isso não é para o prefeito, não é para vice-prefeito nem 

para os vereadores. Isso é para o nosso município, para o nosso povo. Os ônibus escolares uma 

maravilha, as nossas crianças vão estar bem sendo transportadas em carros novos, não é gente, então 

seria isso." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer 

uso da palavra. Usou a tribuna o VEREADOR MARCIRIO, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Ao pessoal que vão trabalhar aí no censo que tenha 

uma boa jornada nesse trabalho de vocês que a gente sabe que é muito difícil, que nem foi bem comentado 

pelo colega Rodrigo, provavelmente vocês vão ter que voltar na mesma casa 3, 4 vezes por não achar as 

pessoas em casa, então desejo um bom trabalho a vocês. Também quero parabenizar a Daniela pela 

passagem de seu aniversário ontem estive presente na casa dela, estava tudo muito bom, então deixo os 

parabéns a ela. Também não posso deixar de parabenizar a associação do Cerro dos Abreu pelo almoço 

que teve ali no outro final de semana onde que eu me fiz presente, até estava lidando com a doença. Tinha 

um senhor lá perto da minha casa, que não tinha família e eu estava ajudando ele. E infelizmente no sábado 

em véspera do almoço que ele veio a falecer. Mas aí no domingo a gente vê o sepultamento dele e eu fiz o 

meu dever e vim ali almoçar ali, ficar ali conversando com o pessoal ali. Então tem que parabenizar o 

pessoal da diretoria, que organizaram muito bem, estava tudo muito tranquilo ali. Também tem que 

parabenizar também nós, não só a administração, nós todos os colegas vereadores, todos que fazem parte 

da administração, pelos ônibus que chegou essa semana. Também tive a oportunidade de estar ali recebendo 

esses ônibus. Eu tinha outros assuntos para falar, mas eu tenho que responder o colega Fábio sobre a 

questão ali do Chirico. Eu fiz, sim, o pedido de providência daquela estrada ali já fazia 6 meses que o colega 

tinha feito o pedido e ainda não tinha feito e eu fiz o pedido, levou mais 6 meses para fazer. Faz mais de 6 

meses que eu fiz aquele pedido a pedido do Chirico, dos donos da propriedade. Eu tive lá visitando eles e 

eles pediram para mim pedir, fazer o pedido porque não estava sendo atendido e eu acho que isso não é 

desrespeito com o colega vereador. Eu penso de outra forma, é um desrespeito com a população se eu 

chegasse, disseste para ele, não, eu não vou fazer o teu pedido, eu tenho que respeitar o Fábio. Tem que 

respeitar o vereador que fez já faz 6 meses. E ele estava lá esperando pelo serviço e não tinha sido feito e 

aí eu ia faltar com respeito com um morador e eu estou aqui para trabalhar pelo povo, não é para trabalhar 

pelo... apoiar um vereador que fez um pedido. Se eu fizer um pedido e não for atendido, que bom que reforce 

o pedido do outro colega, reforça. Não adianta querer me intimidar, que o meu jeito de trabalhar é esse e o 
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pessoal estão gostando. Eles me gavam, estão gostando do meu trabalho, estão gostando do teu também. 

Não vou dizer que é só do meu trabalho que eles estão gostando, estão gostando do teu trabalho também, 

mas peço que não me ataque, porque eu estou fazendo o melhor para a população. Também, eu quero falar 

sobre a emenda do caminhão caçamba do deputado Giovani Cherini. Vocês devem ter prestado atenção que 

ela não chegou no município. Essa emenda, ela tinha que ser paga até fim de 2021. Foi dia 11 de dezembro 

2021 ela ia ser paga, mas o município estava inadimplente, não podia receber recurso naquela data e eu, 

eu pequei, deixei a desejar, o município deixou porque estava inadimplente e o gabinete do meu deputado 

também deixou a desejar, se ele tivesse me informado que tinha que ser paga até a final 2021, eu tinha 

falado com o prefeito, vai ter uma emenda para ser paga este ano, está tudo ok para receber? Mas também 

falhou, eu não sou de jogar a culpa só na administração, eu falhei por ser vereador de primeiro mandato, 

a menos de 2 anos estou trabalhando, então ainda não sei tudo, mas agora eu vou aprendendo e serve para 

algum colega vereador também de primeiro mandato, que nem esteja sabendo ainda que essa informação 

vai ficar mais esperto para que a gente não perca. Mas o município já está fazendo o pedido de requerimento 

para receber essa emenda. Já foi encaminhado toda a documentação, se Deus quiser, vai dar tudo certo." 
Usou a tribuna o VEREADOR LEANDRO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as 

pessoas que se faziam presentes. "Queria fazer um convite aqui que o rapaz esteve aqui da festa da 

comunidade sagrado Coração de Jesus de Arroio Grande, dia 7 agora domingo. Quem puder ir lá fazer 

presente, é que nem eu sempre comento aqui, é muito bom a gente apoiar as capelas que eles sempre 

fazem a parte deles e nós temos que fazer a nossa parte. Também desejo sorte aqui para o pessoal do 

censo nessa nova caminhada, que Deus proteja vocês, que não é fácil, sei que vão ter que enfrentar sol 

e chuva e vão ter que ir à luta, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Também queria aqui deixar os 

parabéns para o prefeito sobre essa ambulância e sobre os ônibus porque é assim que nós sempre 

comenta aqui quando o prefeito faz coisa certa, não tenho porque eu ir contra porque é o compromisso 

dele fazer, porque ele é a autoridade máxima do nosso município. E eu sou fiscal, sou vereador, meu 

compromisso é fiscalizar. Quando estavam os ônibus lá atirados no pátio da educação lá eu fui um que 

fiz filmagem e botei na rede social. Eu fiz pedido aqui na Câmara que na época do covid tinha 100 e 

poucos mil, e não foi rodado, a gente não sabe onde é que botou esses óleos, então até foi para frente 

isso daí, daqui a pouco vão ter que prestar conta com a justiça, então meu compromisso é vereador, 

meu compromisso é fiscalizar e o prefeito executar também colegas aqui falar sobre o avião da praça, 

essa novela que teve. Eu, sinceramente, eu não investiria agora nesse avião e nem nesses livros que foi 

de cento e poucos mil, foi 228000 reais. Porque eu converso com a comunidade direto, com o povo 

baronense, então eu acho que nós não falemos a mesma língua do nosso, dos meus colegas vereadores 

daqui, porque para mim, de cada 10 pessoas, 8 ou 9 foi contra esse avião. Não que é contra o avião 

que as crianças, certamente a felicidade dela de ver um brinquedo, mas eu acho que não era a hora 

certa ainda, porque a nossa agricultura, que não tem apoio nenhum pelas prefeitura, agora que a gente 

está tentando fazer alguma coisa aqui para o prefeito acordar, então não é que a gente é contra, o meu 

compromisso é fiscalizar e não defender o perfeito, porque quando o prefeito, eu sempre comento ele 

foi o vereador, ele fez a mesma coisa. Ele não fez ataque e sim fez críticas e fez o serviço dele, hoje ele 

tem que aceitar as críticas e aceitar deixar eu fazer o meu trabalho como vereador e que nem o colega 

Marcirio falou aqui a gente não está aqui para ver mais um com o outro, a gente tá fazendo nosso 

compromisso como vereador, que nem também o Alvício presidente da casa, um grande amigo meu, 

nunca vou misturar política, ele tem um lado dele, eu tenho o meu, futuramente podemos estar juntos 

ou não, mas isso tem que respeitar opiniões e meu trabalho aqui no Barão para o povo de Barão do 

Triunfo é a democracia cada um tem o seu lado ou outro, só que todo mundo pensasse igual não teria 

eleição. Então a gente tem que se respeitar porque não é assim chegar e dizer aqui que nem muitos 

colegas falaram, é tá criticando, não sei o quê. Sempre que tiver alguma coisa errada, vou botar no 

Facebook que nem eu sempre comento, Facebook é uma ferramenta de trabalho, todo mundo está em 

casa 7, 8 horas para o serviço, não tenho tempo de vir no Barão, não tem tempo de ver as coisas erradas 

que acontecem na nossa cidade, então é mais que o compromisso do vereador usar uma ferramenta de 

trabalho e levar até a população que não pode estar por dentro das novidade da nossa cidade que nem 
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eu comento, o meu serviço é com a população, é com o povo, eu sou fiscal do povo, muitos aqui falam; 

ah fala feio, não sei o quê, bababá, mas eu não estou aqui para agradar ninguém. E daqui para 4 anos 

eu fazendo meu trabalho bem e ficar muito feliz quando eu chego aqui na praça, aqui na igreja, todo 

mundo vem, me cumprimenta, brinca. Temos sempre brincando. Respeito opinião, o que fica feio é 

colegas, o pessoal da prefeitura passa de vidro fechado, não cumprimento a população. Isso sim fica 

feio porque quer esconder a coisa da população, eu não, se eu tenho uma crítica, recebo nem perco 

mais meu tempo. Uma coisa eu aprendi como a gente critica também tem que aprender a ser criticado. 

Então, quando está errado, eu mostro para a população, se um dia eu errar também vou aguentar. Vou 

tentar corrigir e meu compromisso é com o povo." Usou a tribuna o VEREADOR MARCOS, saudou 

o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Um abraço especial à 

equipe do IBGE que está aqui, que convidei muito para virem hoje aqui para escutarem o Alexandre, e 

a Mariana. Escutamos o Alexandre. E queria que vocês viessem para a Câmara, para os vereadores 

verem o tanto vocês estão engajados com o censo, sabem a importância que é o censo, porque fazer um 

recenseamento não é somente pegar um papel e uma caneta e sair contando pessoas. O Adão Vilmar, 

a Sônia, já são cancheiros como se diz, eu também já fiz vários censos, os outros são novos, mas estão 

aprendendo, estão pegando o jeito muito bem, graças a Deus. É uma coisa muito séria, é uma coisa 

seríssima, como foi dito aqui pelo pessoal, pelo Alexandre e o município depende do bom resultado. 

Como a gente já vem há 2 semanas envolvidos, semana anterior a passada, ficamos a semana toda aqui 

nessa Câmara fazendo o treinamento e ficamos 5 dias treinando, estudando, lendo e todos foram super 

assíduos, quero aqui deixar meu agradecimento gravado aqui para todo o pessoal saber o quão 

engajados estamos, semana passada, todo mundo preocupado com as contratações essa semana, a 

partir de hoje organizando os DMCs, que são as máquinas com os setores e conseguindo deixar tudo 

pronto para conseguir trabalhar o quanto antes. Amanhã, se Deus quiser, praticamente presidente, 

todos estarão a campo trabalhando. Vou sair com alguém amanhã, vou sair com alguém na quarta 

também para auxiliar vocês. Quero deixar dito que estou aqui para ajudar. Ninguém aqui é chefe de 

ninguém, nós somos colegas como eu disse várias vezes do grupo, somos todos colegas para fazer um 

bom andamento e um bom rendimento. O futuro do município depende de nós. Hoje nós temos, como o 

Alexandre falou 7500 habitantes, temos receio vereador Mateus, que talvez a população diminua. Eu 

conheço o município de muito tempo, os vereadores colegas conhecem também, temos receio que 

diminua porque, por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios que recebemos ele é baseado 

nas faixas de habitantes, quantidade de habitantes, e quanto mais nós crescermos, mais nós podemos 

receber de recurso, se nós diminuirmos e mudarmos de faixa nossos recursos pode diminuir, mas isso 

não vai nos levar a fazer uma pesquisa direcionada ao aumento. Isso sim, vai nos fazer uma pesquisa 

com os dados reais mais precisos possíveis. O que o resultado que vier a ser alcançado não depende 

de nós, por ser mais ou menos habitantes, a qualidade do censo depende de nós. E o senhor, como 

colega, vou cobrar de vocês, assim como eu sou cobrado por eles que estavam aqui. Já falei isso várias 

vezes e vou cobrar para acontecer a parte boa, para acontecer bem feito para você saírem, até quero 

dizer presidente que a equipe de Barão do Triunfo de outros censo já tem um selo na região Carbonífera 

de ser a melhor equipe em qualidade da coleta. Isso já não é de hoje. Falei para vocês no treinamento 

há 5 censos atrás, Barão do Triunfo sempre é tido como um dos melhores trabalhos feitos na coleta. Eu 

sempre fui da coleta. Hoje eu sou da supervisão, mas eu não quero perder esse selo de qualidade. Por 

isso que eu vou, quis que vocês viessem aqui hoje para o pessoal ver quem são vocês, divulgar nas 

comunidades, dizerem para as pessoas abrirem as portas para nós, para podermos trazer um resultado 

melhor ainda do que o outro. Fazem 12 anos que foi feito um censo demográfico, 12 anos, então muita 

gente faleceu, muita gente nasceu, muita gente foi embora e muita gente veio para cá. Isso é que nós 

queremos retratar, a fotografia do nosso município. E quero usar meu espaço, que é só 5 minutos rápido 

também hoje, porque infelizmente é rápido, para comunicar que durante a semana agora, que o pessoal 

brinca que eu tenho 4 empregos, quase isso, durante a semana eu vou tirar um tempo agora para 

conversar com o secretário Nércio da Secretaria da Assistência Social, que assina também a pasta do 
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desporto para darmos início à montagem de um campeonato de futsal que vamos fazer aqui no ginásio, 

uma coisa que a comunidade pede muito. Já peço que quem quiser divulgar o Claudiomar que é 

futebolístico com nós aqui já pode, daqui a pouco, se a tua região, todos vocês que entrarem em 

conversa sobre isso, a gente vai começar em seguida divulgar inscrições, alguma coisa do tipo, mas 

vamos sim fazer um campeonato de futsal que município, uma coisa que a gente está sendo bastante 

cobrado e temos de fazer porque esporte é saúde." O PRESIDENTE ALVICIO usou a palavra. 

"Também quero convidar o povo em geral para se fazer presente nessa grande festa aí no Arroio 

Grande aí, agradecer aí por ter vindo aí nos convocar aí, já tive em várias festas ali, sempre muito bem 

organizado pela diretoria daquela região ali e, se Deus quiser, vai ser um grande evento convidar todos 

os colegas vereadores que pudesse fazer presente ali, e o povo em geral, vai ser uma grande festa. 

Também não posso deixar de convidar o povo, neste sábado também meio-dia, ali no Passo Grande vai 

ser feito um galeto ali para ajudar o colégio ali, no sábado, meio-dia, estão vendendo os ingressos aí e 

convido a todos que puderem ir ali almoçar ali também nesse próximo sábado ali, em benefício para 

ajudar o colégio ali no Passo Grande, será feito ali na São João Batista, ali, onde o nosso amigo 

Cláudio é o presidente, convido a todos que puderem almoçar ali, que se faz presente para ajudar o 

colégio." 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 105/2022 DO 

VEREADOR MARCIRIO que seja feito estudo de pagamento de insalubridade para os profissionais 

que ainda não recebem esse benefício, como por exemplo: funcionários da assistência social, motoristas 

fora da saúde, agentes comunitários da saúde, psicóloga, conselheiros tutelar, etc. JUSTIFICATIVA: 

Esses profissionais assim como os demais trabalham com pacientes ou pessoas com doenças. 

INDICAÇÃO Nº 107/2022 DO VEREADOR RODRIGO que seja construído uma área em frente à 

farmácia municipal para abrigo de quem aguarda na fila em dias de chuva. INDICAÇÃO Nº 108/2022 

DO VEREADOR RODRIGO que seja estudado a possibilidade de doação de algum valor como ajuda 

de custo ou pagamento de alguma banda para realização de evento da semana farroupilha para o CTG. 

INDICAÇÃO Nº 109/2022 DOS VEREADORES MATEUS E LEANDRO que seja realizado estudo 

de impacto referente ao piso do magistério e quanto iria aumentar na folha, informando quantos 

professores temos na rede municipal. INDICAÇÃO Nº 110/2022 DOS VEREADORES LAURENI 

E FABIO que a Secretaria de agricultura juntamente com a Emater realizem calendário de dias de 

vendas, bem como chamamento público de famílias interessadas para a realização de feiras da 

agricultura familiar a ser realizada no espaço a ser disponibilizado na praça municipal. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 077/2022 DOS VEREADORES FABIO, RODRIGO, ALVICIO E MARCOS 
que seja providenciado mudança de lugar da estrada antes da casa da Senhora Almerinda do falecido 

Amaro, na localidade da Invernada dos Abreu para que seja retirado uma lomba forte do trajeto. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 078/2022 DOS VEREADORES LEANDRO E MARCIRIO que 

seja providenciado colocação de cascalho e abertura da estrada Capitão Garcia, saindo na Linha Nova. 

Justificativa: A estrada encontra-se em péssimas condições. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

079/2022 DO VEREADOR LEANDRO que seja providenciado colocação de lâmpadas na rua Dona 

Francisca que passa na casa do Ismael e vai até o posto do Nilton. Justificativa: Pessoas vão trabalhar 

de madrugada e passam nesta rua. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 040/2022 DO VEREADOR 

JAIRE VARLEI que informe a relação de todos os Processos Seletivos cancelados/anulados neste ano 

de 2022, e quais motivos do cancelamento/anulação. Justificativa: Necessidade de que os Vereadores 

estejam informados sobre os andamentos. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 041/2022 DO 

VEREADOR MATEUS que seja enviado cópia do contrato da equipe médica com os eventuais 

aditivos que tenham sido feito. PROJETO DE LEI Nº 052/22 Autoriza o Poder Executivo a conceder 

e estipular prazo de devolução de valores pagos e recebidos indevidamente por servidores públicos 

municipais e dá outras providências. (REPROVADO com votos contrários dos vereadores Fabio, 

Mateus, Jaire Varlei, Leandro, Marcirio e Rodrigo e a favor vereadores Marcos e Laureni).  PROJETO 

DE LEI Nº 054/22 Altera a redação do inciso III, do artigo 138, da Lei Municipal n° 059/1993 e dá 
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outras providências. (REPROVADO com votos contrários dos vereadores Mateus, Jaire Varlei, 

Leandro, Marcirio e Rodrigo e a favor vereadores Marcos, Fabio e Laureni).  Após, passou-se ao espaço 

dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra a VEREADORA LAURENI, Líder do PTB, saudou 

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

também o meu contentamento do calçamento das ruas, hoje Passei na Nestor Bridi, a rua já foi um 

término aqui na Brigada, estão fazendo outra parte em frente à padaria do Sérgio, não é? Eu acho que 

é um bem para o nosso município. A gente vê as coisas andando e na rua Coronel Juca Tavares 

demorada, mas está nos finalmente também, uma rua que ficou extremamente bonita e ampla, com 

bastante espaço para cruzamento de 2 carros. Também, como a gente sabe, não é? As vacinas no posto 

de saúde ainda estão demorando muitas pessoas a fazerem a terceira e quarta doses. Então não deixe 

o pessoal, não deixe, é o cuidado do município. É cuidado das vacinadoras, das técnicas, das nossas 

enfermeiras, dos médicos. Quando acontece qualquer caso, as pessoas estão lá, dentro do posto de 

saúde, a gente não quer isso. Então vamos cuidar. Vamos cuidar das idades, cuidar das carteirinhas e 

fazer a nossa parte. Agradeço a todos que estão nos assistindo e um boa noite e um bom retorno às suas 

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

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Retornar o convite da festa da comunidade 

Sagrado Coração de Jesus, domingo no Arroio Grande, dia 7 agora, o pessoal puder se fazer presente 

e também um almoço sábado no Passo Grande. Queria novamente aqui falar sobre os micros que 

fizeram esta compra muito importante para nossas crianças. Também como essa emenda do 

Marcelo Morais dessa compra dessa ambulância, quero dar os parabéns aqui. Também já fiz campanha 

para o Marcelo Moraes e eu acho que a gente é assim, tem que apoiar quem apoia nosso município, 

independente de bandeira ou partido, porque o que importa é a diferença que faz para a nossa cidade, 

município pequeno não são muito bem olhado. Eu acho que a gente não tem muito o que reclamar 

porque estão sendo bem tratado na população com as emendas dos deputados, temos vários vereadores 

na casa, de vários partidos, então, por um lado, é bom ter, não é que nem diz o outro, é bom ter 

concorrente, cada um fazendo o trabalho, porque vai vim bastante emenda. Se a gente tiver tudo de um 

lado, certamente vai vim poucas emendas para o nosso município. Também quero comentar sobre a 

terceira e quarta dose atrasada que é dia 2 de agosto agora no posto e as crianças de 3 e 4 anos 

comparecer 3 de agosto. Também queria falar sobre o calçamento que a colega falou aqui, eu acho que 

cada ano um prefeito ou outro que entrar devagarzinho fazendo faz a diferença, porque todo mundo 

quer um calçamento, a população fica cobrando a gente, só que não tem como fazer tudo num ano ou 

em 4 anos e sim fazendo aos poucos para nossa cidade evoluir. Também queria falar sobre os colegas, 

comentários sobre os pedidos aqui, que reforce, não reforce. Eu acho que não tem porque a gente está 

brigando, porque se um botou o outro reforçou, pediu, acho que ninguém está aqui querendo se 

aparecer e sim trabalhar juntos. Porque isso aí faz parte, a gente não vai mudar o nosso caráter por 

dar uma ajuda. Eu acho que a gente não pode entrar muito. Tem muitas pessoas que fazem fofoca e 

botam intriga um contra os outros e sim, nós trabalhar junto, porque não tem o porquê nós está 

brigando e sim se unir e trabalhar junto, respeitar a ideia de um, respeitar a ideia do outro, que nem 

eu sempre comento, Deus não agrada todo mundo que é o pai maior. Então, isso daí, vamos cada um 

fazendo a sua parte. Acho que cada vereador está de parabéns aqui, independente de partido. Eu mesmo 

faço que eu posso, o que eu não posso a pessoa entra em contato comigo, eu digo, olha, eu vou fazer o 

que chegar ao meu alcance também não posso tirar de mim as vezes para ajudar a população, mas do 

que eu puder sempre vou ajudar a população e pode contar comigo." Usou a palavra o VEREADOR 

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

presentes. "Também deixo o convite para o almoço da escola Otelo Rosa, no sábado, no Passo Grande, 

pessoal que puder se fazer presente lá é muito importante para ajudar a escola. Deixo o convite também 

para a festa no Arroio Grande, no domingo, também o pessoal que se poder fazer presente, colegas 

vereadores, também é muito importante para a comunidade que a gente se faça presente lá. Também 

não posso deixar de agradecer o Carlinho Lima lá do Passo Grande por ter levado a Daiane, aquela 
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menina que a gente fez o almoço lá na Serrinha, levar lá na minha residência no final de semana. A 

gente estava treinando lá sábado de tarde e ele levou a Daiane e o pai dela, o Elio, lá me visitar. Fiquei 

muito feliz porque ela está, hoje a gente olha parece uma pessoa normal, não está mais, parece que não 

está mais doente. A gente fica feliz de ajudar as pessoas e ter um bom resultado. Queria que o vereador 

Fábio, não sei se viu ela dessa vez, se encontrou com ela, mas ele foi um dos que ajudou lá na Costa da 

Serrinha, lá, na colaboração que ele visse a Daiane, hoje. Uma pessoa ilustre, olha fiquei muito feliz 

de ver ela daquele jeito. Agradeço o Carlinho por ter levado ela lá em casa, uma boa noite a todos e 

um bom retorno para suas casas." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Como foi falado pela 

vereadora Laureni aqui, eu fico feliz pela rapidez que foi executado aquele calçamento ali da rua da 

Brigada, parabenizar a empresa do Guilherme, um rapaz daqui que hoje tem sua empresa, instalada 

em Sentinela, mas um serviço muito bem feito e rápido. Isso que deixa a gente feliz. A gente ouve falar 

em obra pública, já fica pensando numa obra demorada, é o caso da escola, por exemplo, que a gente 

tem esse receio. Como o vereador Fábio falou aqui, eu como funcionário da Secretaria de Saúde, 

reforçar a questão da vacina. Cada um tem a sua forma de entender as coisas, mas o meu entendimento, 

se hoje a gente está sem máscara, está podendo voltar a comemorar uma festa como a gente vai 

comemorar agora domingo aqui no Arroio Grande, grande parte ou quase na totalidade é por causa 

da vacina que foi o que nos trouxe essa liberdade. Não vamos, não vamos deixar de nos vacinar, se 

tiver que se vacinar 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, quando a gente está no hospital a gente não pergunta o 

que o médico está aplicando na gente, a gente confia na ciência e acho que a gente tem que ser assim, 

na prevenção também. Temos que confiar nas vacinas, confiar no que o Ministério da Saúde está 

liberando e buscar essa vacina para a gente continuar essa normalidade que a gente está vivendo hoje. 

Quero me desculpar pelos eventos que não pude participar na última semana e ontem também aí com 

o Arquimedes, que é presidente da associação do Cerro dos Abreus, o pessoal do CTG também, gosto 

muito de participar, de apoiar, sou sócio do CTG, mas nesse momento não pude participar, mas podem 

contar comigo sempre que tiver ao meu alcance. Fazer duas colocações aqui presidente. Uma é a 

questão das respostas de novo passamos todo o recesso e não veio respostas, a gente tem resposta de 

janeiro que não foi enviada, aí a gente faz.. janeiro não, fevereiro, a gente faz as exceções, cobra, faz 

os pedidos e não vem a resposta, então deixar aqui o pedido ao prefeito e ao vice que já foram 

vereadores dessa casa, que muito já cobraram aqui nessa casa quando não vinha respostas, que 

encaminhe essas respostas para essa casa que é um direito. Com relação às propostas às proposições, 

eu não sei, cada um tem a sua forma de trabalhar e respeito a forma de todos trabalhar e assim como 

espero que a minha forma de trabalhar seja respeitada, eu acho que talvez é a questão de uma questão 

simples de nós combinar entre nós aqui a questão das indicações. Eu não vejo problema, já deve ter 

indicações que eu coloquei em poucos dias depois foi colocada novamente. Não me importo com isso. 

Já aconteceu de eu fazer uma indicação que pouco tempo ter sido colocada, mas sem má vontade, sem 

querer tirar o brilho de ninguém. Acho que cada um tem a sua forma de trabalhar. Alguns, procuram, 

hoje mesmo eu pedi uma estrada para o secretário, tomara que seja feita, eu tô pedindo há tempos, mas 

não foi feita. Mas vamos ver formas de fazer as coisas andar da melhor forma possível, a nossa 

população, nossa cidade tem tantas demandas que precisam ser atendidas, então, no mais é isso, uma 

boa noite a todos." Usou a palavra o VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder do PDT, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente, também 

quero dar os parabéns ao Vilmar que está de aniversário hoje, se Deus quiser, daqui a pouco eu irei lá 

jantar com ele. Parabéns Vilmar, tudo de bom. Também quero agradecer, dar os parabéns ao prefeito 

pela sua nova aquisição, ambulância, o ônibus, isso é muito importante para nossas crianças aí, a 

Fernanda tem a dela como os outros que também tem, andar em carro novo é muito mais melhor, a 

gente sabe disso, que bom, se viesse mais uns 2 ou 3 ônibus que viesse, quanto mais vim, melhor. Então 

dou os parabéns ao prefeito que nem eu disse, está fazendo um bom trabalho, está fazendo, tem que 

elogiar. Também vou deixar um pedido verbal nesta casa aqui, tem um colega vereador que até foi 
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pedido para ele, o cara me falou, é o Angolista ele sabe disso, o Charles pediu o Angulista, eu falei 

direto com o prefeito ali para tirar um, fazer um forno dele lá, que ele quer fazer uma estufa, então eu 

sei que ele pediu para ti, mas disse não, Lagarto então pode pedir lá, fui ali, falei com o prefeito, eles 

disse não, vou mandar fazer esse aí para ele que tá precisando lá dessa estufa. Também quero deixar o 

convite para o almoço no sábado, ali no Passo Grande, até hoje estive conversando com as gurias, as 

professores ali e convidaram para nós de ir lá, também os vereadores. Também deixo o convite ali no 

Arroio Grande, domingo. Rodrigo, se Deus quiser, vamos estar lá e se precisar de alguma coisa, alguma 

ajuda, depois nós conversamos ali Rodrigo, que eu puder ajudar pode ter certeza que eu vou ajudar. 

Pode ter certeza que vou estar presente lá e vou ajudar no que for preciso." Usou a palavra o 

VEREADOR FABIO, Líder do MDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas 

que se faziam presentes. "Não esquecendo a comunidade de fazer a declaração anual do rebanho em 

2022, até o dia 31 de outubro, na Secretaria, das 8 ao meio-dia. Rodrigo, vamos nos fazer presente no 

evento lá e eu tive falando com o deputado Juvir Costela, ele vai se fazer presente na localidade ali 

também. Marcírio fico muito faceiro de ver a Daiane bem, então que nem o colega falou ali, a gente 

fica muito feliz de poder ter podido ajudar ela e ver que ela está bem hoje, então a gente fica muito feliz 

também. E peço desculpa ao colega, se eu exaltei um pouco ali, mas eu já, como um colega sabe, várias 

vezes eu já chamei no whats para fazer parcerias de pedidos com o senhor. Convidei o colega para 

assinar pedidos junto comigo, tenho o senhor como um amigo. E se o senhor tivesse me, aquele dia 

naquela situação ali dele, tivesse falado comigo, ó Fábio, eu sei que está trabalhando no pedido aí, tu 

quer um apoio meu? Com certeza eu teria aceitado a ajuda do senhor, teria assinado junto no pedido 

e trabalhado junto. Estou aberto aqui com qualquer vereador para trabalhar junto e parceria para 

qualquer melhoria que seja para nossa comunidade. Senhor presidente, nós tivemos semana passada 

numa sessão em Cerro Grande, eu e o Angolista e o Marcos e achamos uma atitude muito bonita que 

eles têm lá na sessão deles e vamos fazer um requerimento para colocar nessa casa pedindo autorização 

do senhor para toda sessão no início da sessão, a gente lê um trecho bíblico antes da sessão. Então nós 

vamos fazer um requerimento no nosso nome aí pedindo autorização para o senhor para fazer isso aí 

nas próximas sessões. Se o senhor me conceder, eu queria passar um minuto da minha fala para o 

colega Marcos que ele queria falar um minuto também." VEREADOR MARCOS "Eu queria só 

agradecer o pessoal que ficaram até o final aqui que quando eu convidei para virem na sessão, eu disse, 

se não aguentarem até o final, porque é longa a sessão, fica tudo certo. Mas quero agradecer e quero 

dizer de novo para vocês que a gente vai começar amanhã o trabalho forte, pesado, não estou aqui 

fazendo propaganda do IBGE e ao mesmo tempo fazendo propaganda dos recenseadores, porque eles 

vão bater em todas as portas do município e a gente vai estar aqui no suporte, o que vocês precisarem 

já conversamos muito sobre isso, não tem hora, não tem dia, a gente está no WhatsApp, o escritório, 

está aberto as portas, qualquer coisa que precisarem, estou à disposição que a gente quer manter aquele 

carimbo que eu falei, não esqueçam, o carimbo de qualidade do censo, da coleta de Barão do Triunfo." 

Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE ALVÍCIO. "Quero fazer um pedido verbal para o 

secretário de obra que tome providência aqui dentro da cidade, algumas rua aí que estão bastante 

dificultosa, abriu bastante valo, tem umas ruas aí que eu passei por dentro da cidade que está bem 

complicado e eu quero ver a nossa cidade bonita e para estar bonita, não pode estar cheio de vala nas 

ruas, tem rua complicada. Eu andei passando, aí numas rua, olha, situação complicada, num dia se 

quer a gente ajeita a cidade e deixa bonita. Também quero agradecer ao secretário da agricultura aí 

que deu uma melhorada boa na nossa praça e já pintaram, foi um trabalho ali que ficou bonito, aquilo 

ali e a limpeza está sendo bem mais bem limpa. Esses dias fiz uma cobrança aqui e até ficou meio bravo 

comigo no momento. Mas não adianta ficar brabo, eu as vezes fico brabo e tenho que me amansar. Não 

adianta nada e aí é para o bem do povo. Quero ver a cidade de Barão do Triunfo, não só as estradas 

do interior boa, mas quero ver a cidade limpa. Está faltando ainda muita coisa para melhorar dentro 

da nossa cidade. E é falta de agilizar, funcionário tem, então é só o secretário botar as coisas em ordem 

e a nossa cidade fica linda. Eu nunca toquei no assunto sobre esse avião que foi botado ali mas, já que 
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hoje comentaram eu verbalmente não colocaria o avião sem primeiro fazer o estacionamento em roda 

da praça, porque esse estacionamento aí tem uma grande, uma coisa de grande importância, tem dias 

que a gente chega aqui dentro da cidade e tem dificuldade de achar um lugar para estacionar um carro. 

então isso aí a gente vem batendo com a administração, com o prefeito, desde o ano passado, para que 

toque este trabalho em roda da praça, faça os estacionamentos aí, vai melhorar para todo o povo 

baronense, então o que eu sempre digo para o povo baronense, nós estamos aqui nesta casa para que 

melhore as coisas para o nosso povo baronense, não para nós aparecer aqui, mas para que o povo seja 

beneficiado pelo nosso trabalho aqui, então tá melhorando um pouco, nossa cidade melhorou bastante, 

mas quero ver melhor ainda, quero ver estas calçadas limpas, pintadas, quero ver essa praça aí 

limpinha e bonitinha, não adianta nós vim aqui se nós não cuidar aqui o centro de Barão do Triunfo 

que é o lugar das pessoas vim visitar, fica feio pra nós sair e ver um monte de cisco em beira de rua aí 

e dentro da praça, que nem naquele dia eu falei, tinha um monte de cisco ali que estava podre, então, 

desde da frente do colégio até a saída, lá em baixo do posto que eles dizem o posto dos Abeião tinha 

monte de cisco, mas deram o jeito e limparam e estão limpando, que continue assim e melhorando mais 

ainda." Nada mais havendo a tratar o presidente determinou encerrada a presente Sessão, convidando a 

todos para a próxima Sessão Ordinária, dia oito de agosto de 2022. 

 

 

Sala de Sessões, 01 de agosto 2022. 
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