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Aos oito 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 quarta 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, Marcirio de Souza Silva, Marcos Cesar Garcia, Mateus 

de Lima Romeira, Rodrigo Semensatto de Lima. A vereadora Laureni Garcia Pagini não estava presente. 

Havendo “quórum”, o Presidente Alvício, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a Sessão. A 

ATA 023/22, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após 

passou à leitura das correspondências RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. GP nº 153/2022 

convidando para Audiência Pública; Of. nº 154/2022 encaminhando respostas às proposições 

apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. nº 155/2022 encaminhando respostas às proposições 

apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. nº 156/2022 encaminhando respostas às proposições 

apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. nº 157/2022 encaminhando respostas às proposições 

apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. nº 158/2022 encaminhando respostas às proposições 

apresentadas por esta Casa Legislativa; Of. nº 159/2022 encaminhando respostas às proposições 

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

À PREFEITURA: Of. N° 031/22 encaminhando proposições aprovadas em 01 de agosto de 2022; Of. 

Leg. N° 053/22 informando rejeição do projeto de lei n° 052/22; Of. Leg. N° 054/22 informando rejeição 

do projeto de lei n° 054/22. EXPEDIDAS A TERCEIROS: Não houve. No período do GRANDE 

EXPEDIENTE, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra.  Usou 

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

que se faziam presentes. "Quero iniciar minha fala parabenizamos as professoras que fizeram, 

organizaram a festinha lá na Otelo Rosa no último sábado, onde eu me fiz presente, foi lá no salão da 

Capela São João Batista, estava muito boa, então estão de parabéns todos que se envolveram ali na 

organização que estava ótima. Também quero pedir desculpa ao pessoal aqui do Arroio Grande, que 

eu não pude me fazer presente na festa ali, porque tinha outro evento ontem na região e eu fiquei no 

outro evento, não pude me fazer presente ali, mas da próxima quero ver se posso comparecer. Também 

como bem falado, pelo presidente da casa, eu tenho uma pergunta a fazer ao secretário de obra, pedido 

pelo Márcio Menezes e do seu Daniel. Por que levantaram as patrolas lá da Invernada dos Abreus sem 

fazer a estrada deles? Que sai ali passando o Mário, passando no Daniel, passando no Mário, vai sair 

aqui no bar do Rodrigo. Se é porque tinha estrada ruim em outros lugares lá está péssimo. Aquilo lá 

também tem estrada ruim. Ficaram as 2 semanas lá com a patrola lá, fizeram bem pouquinha estrada, 

arrumaram bem pouquinho. E levantaram as patrolas de lá. Lá também naquela entrada que vai para 

divisa do município ali dos filhos do falecido Ricardão ali, dos filhos do falecido Luís, no Domingos, 

no José, eu tive lá na semana passada, não dá passar. A estrada passou só ali no Adão para baixo ali, 

a patrola passou ali fazendo a estrada e para baixo ficou uma buracama. Para que não fizeram esse 

serviço? Não sei se tem alguma inquietação política no meio disso aí, mas tem que ter uma explicação 

para isso. Também a estrada que sai no Arroio dos Cachorros, lá na ponte do Arroio dos Cachorros, 

está intransitável. Agora eu fui em São Jerônimo na semana passada até a ponte do Arroio dos 

Cachorros, o carro só de arrasto nos buracos, passa pro lado de lá, até a gente fica com ciúme da 

prefeitura de São Jerônimo, do trabalho, a estrada eu vou te dizer, uma estrada mais boa do mundo de 

andar, bem arrumadinha, feito esgoto e só no nosso município que não pode, não pode fazer estrada. 

Quando vai é um tapa buraco aqui e ali e deixa sem abrir sarjeta quando na primeira chuva fica pior 

do que estava. Então eu deixo essas pergunta para o secretário. Para que fazer isso? E outra 

reclamação também que eu já fiz dele e vou deixar aqui tomara que ele esteja nos assistindo. Que ele 
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não atende a gente quando a gente entra em contato com ele. Eu acho que o secretário, ele recebe o 

salário, é o povo que paga, é o mesmo que paga nós, meu salário, meu, dos meus colegas, secretariados, 

todos é o povo que paga. Então o povo precisa ser bem atendido. Temos que ter respeito com a 

população e apresentar um bom trabalho para eles. Deixa essa pergunta para o secretário. Tomara 

que ele esteja me ouvindo. Também quero agradecer os colegas vereadores pelo apoio que nos deram 

há uns 30 e poucos dias atrás, aqui nessa casa eu pedi apoio para eles, que falasse com os seus 

deputados que tinham um projeto na Câmara dos deputados, o projeto 204/2015 para ser aprovado 

para a comercialização do tabaco ser no galpão. E foi aprovado. Para ser classificado no galpão. 

Então agradeço ao pessoal, os meus colegas aí que entraram em contato com os seus deputados para 

pedir apoio, que é muito importante para nós que plantamos fumo que seja classificado no galpão. Que 

eu sou um plantador de fumo, desde que eu era guri, eu tinha 6 anos, já trabalhava no fumo com meu 

pai. Depois passei a plantar particular para mim mesmo. E até hoje não falhei nem um ano sem planta 

fumo, eu sei o que que é o trabalho que dá o fumo e igual aquelas pessoas que estão em casa nos 

assistindo, passa o mesmo, eu passo no mesmo trabalho que eles passam. Eu vivo é da planta de fumo. 

Então eu acho muito importante que seja comercializado no galpão, já vai sair dali com o seu valor 

pronto, certinho, ali a classe. É o valor porque estando classificado, a gente sabe o valor de cada classe. 

Isso é muito importante e deixa o recado para os fumicultor do nosso município, que pode contar 

comigo que eu vou trabalhar em defesa deles até o último dia que eu estiver nessa casa. Porque a maior 

renda que nós temos no município vem através da fumicultura. Então, deixo esse recado para eles. 

Também quero deixar um abraço para o meu amigo Mário e a Justina, que estão sempre nos assistindo. 

Um abração para eles lá que eles não perde uma sessão, estão sempre nos assistindo. O mais era isso. 

Muito obrigado por enquanto." Usou a tribuna o VEREADOR LEANDRO, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Queria aqui agradecer a todos os 

colegas lá que tiver presente na comunidade Sagrado Coração de Jesus, Arroio Grande. Muito 

importante, todos que puderam ir, alguns que não puderam, tiveram outros compromissos, mas que 

nem a gente sempre comenta. Somos 9 oradores, um vai para um lado, outro vai para outro, o 

importante é todos estar juntos para nós ajudar as comunidades, as capelas. Também queria dar os 

parabéns para o pessoal lá estava muito bom o almoço, carne muito suculenta, muito boa mesmo, muito 

bem organizado. E a importância é essa da gente ter as festas para a gente ir e se dá bem com todo 

mundo e a gente puder apoiar sempre as comunidades. Que nem o colega falou aqui, o Marcirio, sobre 

o almoço que teve, todos nossos colegas aqui ajudemos, não pude estar presente na escola Otelo Rosa, 

mas muito importante também. Todos apoiaram aqui. Então é muito importante, a gente está apoiando 

junto. Cada um tem seu pensamento, cada um tem a sua ideia, mas na hora de apoiar todo mundo está 

sempre junto para o melhor do nosso Barão. Também queria falar aqui sobre as máquinas adquiridos, 

dar os parabéns ao prefeito, todo o pessoal da administração. É que nem eu sempre comento, não tem 

porque a gente ir contra com o trabalho que está fazendo, mas sim cobrar do prefeito algumas coisas 

que estão a desejar. Então eu tive ali, não pude estar presente porque não me convidaram, não sei 

porquê, porque faço críticas, de repente é por isso, convidam alguns vereadores e outros vereadores 

não convidam. Eu acho que é muito triste para mim como vereador porque não tenho porque eu ir 

contra que é bom para o nosso município. Até estava ali no cartório, depois tive conversando com o 

prefeito um pouco ali e eu dei os parabéns para o Prefeito e ele falou, não, parabéns para a população 

e para todos nós. Então não tenho o que reclamar do prefeito que ele sabe que eu faço as cobranças, 

porque o meu compromisso é vereador, é fiscalizar e que nem eu sempre comento aqui, o dele é 

executar, então não tem um porquê ele fica bravo comigo porque meu compromisso que eu ganhei de 

vereador, eu falei que eu vou sempre pelo certo e eu acho que aqui até agora não fiz nada de errado, 

então eu quero dar os parabéns, que faça um bom aproveito dessas máquinas, bote essas máquinas 

trabalhar. Só que ao mesmo momento já vêm as críticas, o pessoal caindo em cima dizendo, para que 

a máquina Leandro? Tem que dar em cima para botar essas máquinas, trabalhar. Eu digo não, mas o 

começo já está aí, as máquinas estão aí, tem bastante coisa, bastante maquinário, então não tenho 
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porque a gente ir contra, mas sim vou cobrar dele e até ele falou, comentou comigo ali quando estava 

falando com ele, bah, hoje de tarde vai as caçamba tudo cascalhar. Falei, não, é muito bom. Dar os 

parabéns para o prefeito e quero dizer que sempre que tiver meu apoio, pode me chamar para trocar 

uma ideia. Não tenho porque ficar de cara virada comigo, porque o meu compromisso é ir pelo certo 

das coisas e sempre a população. Sempre vou estar no caminho certo e aprovando o povo. Também um 

rapaz, um cidadão entrou em contato comigo aqui, ali do Arroio Grande seu Delamar Jazz, até tivemos 

conversando com o prefeito, depois ele chegou ali, foi até bom que ele ligou para mim, mandou umas 

filmagens que a ponte dele lá está caindo, agora arriou mesmo, até eu e o colega Marcirio tinha ido 

ano passado, tinha feito umas foto e postado no Facebook. E também, ele falou que já fez vários 

protocolos ali na prefeitura, já tem um protocolo de 10 anos, já passou aqui na casa várias vezes esse 

pedido, de outros vereadores que tiveram no mandato e aí ele falou, a gente paga imposto, a gente quer 

ajuda e é o que eu sempre cobro. Não adianta fazer só geral e deixar a população sem sair de casa. 

Como é que a pessoa vai ficar sem sair de casa? E aí é que nem o colega Marcirio falou aqui, por que 

que alguns lugares vão lá e faz ponte para uns e não faz para outros? Então eu acho que o Barão do 

Triunfo é para todos, não ficar de marcação ou politicagem ou pagar voto de repente, algumas casas 

que fizeram, o meu trabalho é para todo mundo, para todo o cidadão do Barão não é só chegar lá e 

fazer para um e deixar outro. Isso aí tem que acabar. A política vai ser daqui 2 anos. Eu acho que tem 

que trabalhar para todos e que nem eu sempre comento. O Delamar chegou ali, falou com o prefeito, o 

prefeito foi bem ciente, falou não, tranquilo, eu vou mandar o Toninho de tarde lá falar com vocês. 

Infelizmente choveu, não sei se o Toninho teve lá ou não. E aí não sei se o Toninho ficou meio bravo 

com a cara virada, mas não adianta ficar que é que nem o colega presidente da casa fala, o Alvício, 

que não adianta ficar bravo, que é 2 tempos, tem que amansar, porque a gente temos um ano de 

vereador e temos que fazer a nossa parte. Não pode pensar no prefeito porque o prefeito é a voz maior. 

A gente tem que fazer a nossa parte para largar até ele as coisas que a gente acha que está errado 

porque não tem porque está dando os parabéns. A gente até comento, mas porque dá os parabéns se 

estão sendo pagos que nem nós, estão sendo pago para executar o serviço e nós para fiscalizar, porque 

muitas vezes a gente manda num projeto para lá e não passa. Também queria deixar aqui melhoras 

para Laureni que não pode estar presente a colega, então também queria comentar sobre o fumo que o 

colega Marcírio falou. Também já fui plantador, sei o trabalho que é. A gente passa trabalho para não 

ser valorizado o tabaco, então, que nem o colega falou, vários aqui entram em contato com os seus 

deputados e eu acho que não tem que reclamar tão de parabéns que todo mundo fizeram a parte deles 

lá e eu acho que se Deus quiser vai dar tudo certo esse ano para a valorização do tabaco ser em casa, 

muito obrigado." Usou a tribuna o VEREADOR MARCOS, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Queria presidente rapidinho, como sempre digo, os 

caras já acham graça até que eu digo rapidinho, parabenizar como o vereador Leandro parabenizou 

muito bem a comunidade de Arroio Grande, Capela Sagrado Coração de Jesus pela bela festa. 

Parabéns pela organização, estava muito bom, consegui participar lá, tive que sair um pouco mais cedo 

por questões de trabalho, mas conseguir participar da missa e participar do almoço com eles. Parabéns 

a toda a comunidade. É também amanhã, dia 9 do 8, presidente é muito importante porque é um marco, 

vai ser um marco após logo em seguida, que é a audiência pública que teremos aqui na Câmara, que é 

muito importante, uma audiência pública. A gente às vezes não dá muita importância para isso, mas é 

muito importante participarmos, é uma discussão e quando não tem pessoas para discutir o que é dito 

é aceito. Então a gente tem que ter discussões boas, saudáveis, para em mais grupo de pessoas, resolver 

as coisas. Isso que é importante. Essa audiência pública amanhã é sobre uma obra que é muito querida, 

muito esperada pela cidade, muito esperada por nós. Muito esperado pela administração, que é o 

estacionamento em torno da praça municipal. Isso é uma obra que já vem de tempo que a gente vem 

trabalhando, o pessoal que circula pede para melhorar a mobilidade, estacionamentos, ônibus ficarem 

mais acomodados nas beiradas aqui e amanhã audiência pública para discutir sobre isso e a gente quer 

que isso aconteça. Isso vai acontecer porque é para o bem da comunidade e para a melhoria da nossa 
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cidade. Queria também fazer um comentário breve presidente, que tive indagações e fiquei em dúvida, 

porque não tinha certeza, mas eu queria, eu queria me certificar disso. Sobre a aquisição desses ônibus 

do município. Que eu tinha certeza que esses ônibus eram com economias do município e alguém disse 

que não era porque era o caminho da escola, mas eu fui tirar saber para ter certeza que é ruim de falar 

sem a gente ter certeza e soube por boca do prefeito que é de recursos oriundos de economias do 

município, tá? Não é do fundo livre, mas são economias do município, de programas que o governo vai 

botando para incrementar a educação com obras, com professores, com não sei o quê. E o município 

economizou, economizou com transporte escolar, economizou com outras coisas e conseguiu juntar 

valores para adquirir 2 ônibus que chegaram na semana passada professora 2 ônibus. E mais ainda, 

isso a gente sabe, mas é bom comentar, esses ônibus foram adquiridos há uns 8 meses atrás e pagos em 

torno de 297000, 300000 reais cada um. Hoje é.. 197 se não me engano. Agora eu fiquei na dúvida, 

hoje eu sei que esse ônibus está a 70000 reais a mais do que foi pago por esse tempo que percorreu, 

então foi um bom negócio, um excelente negócio, com economias do executivo e sobre as máquinas 

também que chegaram agora o vereador Maninho muito bem falou que chegou mais 2 máquinas. 

Também, Maninho torço que que trabalhem que a gente precisa que trabalhe, não adianta só chegar 

máquina e não trabalhar, mas com certeza vão trabalhar, por enquanto, enquanto novas 

principalmente, oriundas, esse sim, de recursos próprios, economias dos cofres que o prefeito Elomar, 

primeiro mandato não fui do lado do MDB. Hoje sou MDB, vereador Rodrigo, e sei que desde o 

primeiro ano de mandato do prefeito ele vem economizando para tentar colocar em dia a casa, como a 

gente diz. Casa arrumada, Garigan, casa arrumada. E hoje a casa está arrumada e tanto é que está 

sobrando dinheiro para comprar, adquirir e a gente às vezes se apega muito na questão emendas 

questão, vereador Fábio, temos emendas várias que atrasam ano eleitoral a gente fica indignado, não 

é, querendo que saia logo, mas tem eleição e o recurso próprio não. O recurso próprio chega e tu pode 

usar ou tu pode comprar como, registrar mais uma vez aqui presidente, mais uma vez registrar, Giovani 

Feltes, nosso deputado, meu deputado na eleição. Eu vou fazer campanha para ele abertamente, nos 

conseguiu uma verba a fundo livre. Isso é muito importante, porque ela vai lá para o cofre, posso usar 

onde quiser e vai ser usada legalmente porque eu vou fiscalizar os 150000 reais. Eu vou fiscalizar e é 

uma verba que pode ser usada em qualquer lugar e isso é muito importante. Isso a gente tem que dar a 

mão à palmatória, para quem consegue fazer isso para nós. Também quero, na semana passada, teve 

aqui o rapaz do IBGE, o Alexandre, que é o coordenador geral, e os trabalhos do IBGE começaram 

dia primeiro de agosto agora, segunda-feira passada, acredito que alguns já tenham respondido o 

censo. Se não responderam, professora, saiba que lá na região já tem alguém trabalhando também. 

Pode até comentar na escola com as professoras para as pessoas, os pais estarem sabendo que o censo 

vai percorrer as casas e é muito importante. Hoje estava dando uma olhada nos números, já temos um 

bom número de pesquisas feitas. Já teve em torno de 850, 900 pesquisas feitas no município em uma 

semana. Então o nosso pessoal trabalhou muito, saiu trabalhando bastante, estão todos os parabéns 

aqui os recenseadores e a gente está fazendo o que o censo seja o mais preciso possível, porque nós 

temos que, era importante nós aumentarmos a população de Barão, mas a gente sabe que, mediante 

toda a situação talvez a gente diminua. Mas o trabalho com certeza vai ser bem feito, presidente, quero 

dizer, também, estava há pouco em conversa com a diretora da escola, Dom Pedro II. E ela me noticiou 

que dia 19 tem tempo ainda, mas já vamos começar a divulgar, 19 de agosto. Vai ter um jantar bingo 

aqui no clube, Cruzeiro, vereador Mateus e a gente está divulgando também que é um evento, assim 

como a sua escola faz também, fez e vai fazer. É importante para angariar fundos e conseguir se 

movimentar com as próprias pernas, porque aquela coisa de sempre ficar esperando pelo executivo, às 

vezes as coisas são mais burocráticas e um jantar bingo eu tenho certeza que é um evento em que tem 

um bom resultado e agrega a comunidade, fazendo aqui no centro traz bastante pessoas para participar. 

Parabéns pela iniciativa também de fazer o almoço de vocês lá, tomara que a gente consiga participar. 

Tomara que seja, que tenha bom resultado." Usou a tribuna o VEREADOR MATEUS, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero aqui, como os 
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colegas que me precederam fizeram, parabenizar a comunidade do Arroio Grande, uma comunidade 

que a minha vida inteira recordo de ir com a minha família prestigiando as festas e festas muito bem 

organizadas. Acho que é importante, alguém pode comentar, mas a Câmara só elogia festa, parabeniza 

a festa, mas eu acho que é importante que a gente está aqui representando a comunidade e eu participo 

de entidades aí, eu sei o quanto que a gente se empenha para fazer um evento, para correr, para 

desenvolver qualquer atividade, aí um reconhecimento sempre é bom, estão de parabéns esse pessoal, 

peço desculpas, aí o pessoal da escola Otelo, tive um compromisso, não pude me fazer presente, mas 

desejo todo sucesso a essa comunidade. Quero aqui iniciar minha fala presidente, fazendo uma 

cobrança novamente da questão do lixo, ontem estava olhando aqui no centro da cidade, de novo está 

com problema na coleta, hoje até o aqui no centro foi coletado, mas recebi agora há pouco, estava 

chegando aqui para a sessão, uma reclamação do interior, um cara lá dos Pacheco me cobrando essa 

questão onde não está sendo coletado, então deixar aqui o pedido que o executivo dê uma cobrança na 

questão do lixo, a gente sabe que o Marcelinho, que bom que a gente tem um cara daqui do município 

que trabalha nessa área, faz um bom trabalho, mas ele sozinho não consegue fazer a coleta, tem que 

ter o caminhão para fazer essa coleta, então deixar a cobrança para o executivo. Parabenizar também 

o executivo pela aquisição das máquinas semana passada. Que bom que o Brasil se encontra em uma 

condição onde pode estar comprando máquinas, pode estar fazendo investir, onde os municípios estão 

conseguindo fazer investimentos. Cada município tem usado o seu recurso de uma forma, uns de uma, 

outros de outra. Ontem mesmo estava ali o prefeito de Mariana, ainda comentando, que estão fazendo 

uma creche, fizeram um aumento para prefeitura, deixo aí a sugestão quando vê se o município tem 

condições, está elaborando alguma coisa nesse sentido por conta própria. Tomara que essas máquinas 

façam um bom trabalho e que façam um bom trabalho para todos. Ontem mesmo comentei com o 

Toninho, estava comentando com o Toninho ali sobre essas máquinas. No final de semana, um rapaz 

aí, um amigo nosso, se empenhou, atolou aí eu entrei em contato, vereador Fábio entrou em contato e 

nesse ponto, até quero parabenizar o Toninho pela disponibilidade, ele pegou o carro veio aí, buscou 

operador, correu atrás. É um serviço que muita gente não vê no final de semana, mas muita gente se 

empenha. Eu já precisei procurar eles final de semana, uma vez num incêndio que aconteceu lá no 

Cerro dos Abreus, o Toninho até foi junto, ele e o Daniel, com uma máquina, nessa parte eu quero 

parabenizar, alguns serviços estão ficando para trás, serviços que eu considero muito importantes, 

como por exemplo, estava olhando aqui nas indicações a ponte da Linha Francisca que foi colocado 

que está em andamento, mas já faz acho que perto de 1 ano, não quero exagerar, mas mais de meio ano 

com certeza, que essa casa tem cobrado a resolução daquela ponte e cada vez que a gente passa ali 

parece estar se abrindo mais e hoje, com certeza, é o ponto mais movimentado do município, entrada e 

saída de pessoas de fora é a Linha Francisca e tem aquela ponte naquela situação bem complicada. 

Então deixo aí o pedido que o secretário olhe com mais atenção nesses casos aí, tem indicações 

pontuais, essa semana passada conversei com o prefeito, às vezes uma pessoa está com dificuldade da 

nossa casa ali. Uma carga com a retro de cascalho já resolveria às vezes um bueiro. Eu digo que, na 

minha opinião, o serviço mais ingrato que existe dentro de uma prefeitura é o secretário de obras 

porque ele vai lá, corre, corre, corre, vem uma bomba d'água e finda com o serviço dele, diferente de 

outros setores que faz o serviço e fica ali, não, o Secretário de obras anoitece ótima estrada, amanhece 

quando vê intransitável por causa de uma chuva, mas deixar o pedido que ele tem, que a Secretaria tem 

um pouco mais de atenção nessas partes. Também comentei com ele que eu achava que deveria ter 

alguém mais próximo dele assim para ajudar no final de semana principalmente, alguns dos, 

coordenador ele tem um coordenador, mas o cara exerce uma outra função e exerce muito bem essa 

função dele cuidando da frota, vejo trabalhando bastante, mas na questão de um auxílio direto para o 

Toninho no atendimento dessas demandas, principalmente no final de semana. Eu acho que o prefeito 

deveria ter uma atenção, de forma alguma é trocar de coordenador, por causa que o coordenador está 

fazendo um ótimo trabalho, mas tentar remanejar de alguma forma alguém para ficar à disposição dele 

nesse sentido aí. Faço umas indicações hoje na casa presidente, uma é sobre a gente tem uma lei que 
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foi feita no tempo da pandemia, onde cortou o tempo para somar, para avanços, licença-prêmio e outros 

benefícios, outros direitos do funcionalismo e junto dessa lei, foi cortado também, uma lei federal, 

cortado esses direitos do pessoal da saúde e, na verdade, o pessoal da saúde nunca parou. Outros 

setores também não pararam, mas o pessoal da saúde foi um pessoal que se empenhou bastante, que 

ficou na linha de frente, em momento alguma saúde parou e foi editada e sancionada neste ano a lei 

191, que tirou esse pessoal da saúde dessa lei. Então o pessoal da saúde, todos os funcionários de saúde 

e os da segurança também, mas não é o nosso caso, foram excluídos dessa, dessa lei e vão poder ter 

esse tempo, esse um ano e pouco contando para ganhos de que a licença-prêmio, de avanço, essas 

coisas, então deixar o pedido que o prefeito reveja a situação. Também foi procurada durante o final 

de semana por várias professoras, a questão de um sistema da educação, o SIOPE, que é o sistema 

onde são prestadas informações da educação com vários questionamentos que estariam errados, com 

professores que não estariam erroneamente estariam nessa listagem, com o vencimento básico, que 

estaria cadastrado errado, que estaria cadastrado como se o funcionário, se o professor ganhasse o 

piso infelizmente, o nosso município não paga o piso ainda, uma questão que tem sido batido bastante 

nessa casa, mas esse sistema é um sistema bem importante. Se esse sistema tiver preenchido errado, 

visto pelo Ministério da Educação que está errado, pode colocar nosso município no CAUC. Estive 

conversando com algumas professoras, estive conversando com uma pessoa, uma funcionária do 

município, a Tati Jurie, que se informa bastante, vai atrás, pesquisa, tem várias capacitações em 

diversos setores de controle, social e mais formas de controle e bom andamento da gestão pública. E 

tive conversando com ela, ela teve conversando com ela na prefeitura, parece que  foi má fé de ninguém, 

mas é um sistema que é preenchido por uma pessoa de fora, que até nem sei da onde é que é o cara, 

estou perguntando fazendo esse pedido de informação, mas que como foi dito, preenchido errado, pode 

gerar alguma, algum erro, algum problema para o município e também gera aquela dúvida, então estou 

deixando o pedido que o executivo informe no que está sendo preenchido, quem que preenche esse 

sistema e reveja esse sistema com preenchimento corretamente para que evite maiores problemas no 

futuro. Também quero aproveitar, já comentei aqui na Tati, dar os parabéns para ela, que hoje 

conversando com ela, ela me disse que hoje faz 11 anos que ela está aqui no executivo, trabalhando na 

prefeitura do nosso município. É uma ótima funcionária, desempenha várias funções, além do que é 

obrigação dela como monitora do telecentro desempenha vários atendimento ao público de diversas 

formas. Então deixei aqui os parabéns para ela que tem desempenhado esse trabalho e só comentando 

também a última indicação que estou fazendo hoje a questão do agente comunitário de saúde, que hoje 

a gente tem só na região dos Pachecos, temos 4 agentes e foi criado o piso do agente comunitário de 

saúde. O que seria 2 salários mínimos mais a. Insalubridade então, com esse piso o governo federal 

banca esse dinheiro. O governo federal já está passando o dinheiro para pagar o piso para os 

funcionários e também uma coisa bem interessante, que esse pagamento para esses profissionais, sejam 

esses 4 ou se tomara Deus for expandido para todo o município, não vai incidir na folha, não é problema 

de folha, que não vai ser pago isso aí. Então deixar aí o pedido para o executivo que faça esse 

pagamento, faça, revise essa situação, pois são profissionais que são mal remunerados, sim. Fazem um 

trabalho usando os próprios recursos como a própria moto. Não tem como um cara lá nos Pacheco vai 

ir de casa em casa de a pé, não, usa a própria moto, o seu próprio combustível, então, deixar o 

agradecimento, o pedido que o executivo faça esse encaminhamento. Desejar boas vindas aí para o 

pessoal que chegou agora, o João, o Natan e o Itamar, seja sempre bem-vindo na casa primeira vez 

que vejo vocês daqui, mas sinta-se em casa, a casa é que é do povo, então volta a me manifestar no 

momento do líder." Usou a tribuna o VEREADOR RODRIGO, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero desejar melhoras a vereadora, que possa em 

seguida estar com nós aí defendendo o nosso município, que ela é muito importante nessa casa 

legislativa. Quero de ante mão já pedir desculpa a diretora Marinês, lá do colégio Otelo, não pude me 

fazer presente no almoço, já tinha um compromisso marcado, mas tenho certeza que os colegas que lá 

estavam, estavam representando essa casa. E minha contribuição, eu pude dar a ela quando ela me 
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solicitou. Também quero agradecer a presença do deputado Costela e da sua esposa e da sua assessora 

e do marido da assessora na festa, nossa festa do Arroio Grande, pela presença, onde esteve almoçando 

com nós ali. Até tem uma foto, eu acho aí né Dalvana?  Agradecer até o nosso fotógrafo, é o Mateus. 

Agradecer o Mateus por ajudar a bater a foto lá. Também parabenizar o pessoal da comunidade do 

Arroio Grande pelo evento, muito bem organizado, estava muito bom, o almoço. Infelizmente, tive que 

vir embora cedo, meu guri não estava muito bem, o pequeno, e aí eu vim embora cedo da tarde, mas 

estava muito bem organizado, deixar os parabéns àquela comunidade e aproveitando que não é 

desculpa, é verdade, a máquina veio do Cerro dos Abreus e com certeza vai voltar, veio para fazer a 

estrada do Arroio Grande por causa do evento o qual, em todas as comunidades, a prefeitura não é de 

hoje, sempre foi,  fez nas região, onde tinha eventos e eu acho muito importante, porque vem muita 

gente de fora e eu acho que é interessante a estrada está boa para incentivar o evento também. E por 

esse motivo, como uma patrola, estava lá nos Pacheco, era mais longe que ali do Cerro dos Abreus, 

essa máquina foi trazida para fazer ali. Então acredito eu que em seguida deve estar voltando. Mas 

acho que até nem precisava estar falando essa questão aqui, porque seria fácil, acho que qualquer 

pessoa, que quisesse saber o real acontecimento, era só tirar saber como secretário ali que com certeza 

ele ia dizer isso, que eu estou falando. A gente sabe que aquela estrada lá dos Cerro dos Abreus estão 

bem complicada. Mas sou obrigado a discordar do colega Marcírio quando ele diz que dá inveja das 

estradas de São Jerônimo. Acho que não é por aí. A gente tem andado em estradas aí que está ficando 

top. Isso eu falo da Linha Nova, Produção. Ah tem alguns problemas, até mas vamos parar um 

pouquinho, vamos dar uma pensadinha quantos dias está chovendo e quantos dias de sol está fazendo 

durante a semana. Então, eu acho que criticar estrada que é muito o que não tem o que fazer, no meu 

ponto de vista, principalmente do jeito que vem chovendo. Se patrolar e não botar cascalho com certeza 

vai dar barro. Então, muitas vezes é melhor ter um buraco do que daqui a pouco, um caminhão não 

poder passar. Não puder buscar alguma lenha, várias situações, entregar pedido dos produtores, então 

eu acho que isso aí eu tive aqui 4 anos de oposição, falecido Rui e é fácil de saber que eu não estou 

falando lorota porque as gravação, tem tudo gravada na Câmara. É só escutar para ver se eu criticava 

a estrada, porque eu sei a dificuldade que é. Mas deixo aqui o convite ao colega que acha que eu estou 

falando asneira, vai lá e se prontifica a assumir a Secretaria de obras 2, 3 meses. Tenho certeza que o 

prefeito vai dar o braço direito, vai dar lá e vai deixar o cara assumir, mas não para fazer politicagem, 

para fazer o serviço. Muitas vezes o prefeito é criticado e eu vejo isso. Que é feito o serviço, as pessoas 

que foram contra. Prefeito faz. Ele até eu acho que é um dos prefeitos que não olha lado partidário. 

Tem muita gente que reclama que não sei o quê, que não faz mas faz. Nesses dias mais discutindo no 

Facebook com o cara que toda hora está sendo feito o serviço para ele. Nunca foi visto ao lado dele. 

Então, eu acho que nesse momento aí que a gente vive de praticamente toda a semana tem chovido 2, 3 

dias e não tem muito o que se fazer na estrada, a não ser colocar cascalho. Mas o cascalho está sendo 

colocado, só que está sendo colocado primeiro na geral para depois de entrar nas outras vias. Quero 

aqui, não tem como, não deixar os parabéns à administração pela compra da carregadeira, 

retroescavadeira, toda segunda-feira, graças a Deus, a gente está trazendo uma notícia boa e que dá 

para elogiar quando tem que criticar eu crítico, mas quando tem que elogiar a gente tem que elogiar. 

Até acho que foi o vereador que mais critiquei o prefeito no outro mandato por não estar bem a par de 

várias situações, mas as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo, dinheiro próprio, 

recurso próprio investido nessas máquinas, não é emenda de A ou B ou de C, isso dá mais de 1000000 

de reais de investimento. Então a administração está de parabéns. E já adiantar aos colegas que não 

vai ser um toque de mágica, as máquinas estão ali, agora tem que resolver as estradas. Máquina arrisca 

levar quase um mês para poder trabalhar. Para quem não sabe, tem todo um trâmite, tem a entrega 

legal da empresa para vim fazer para depois poder mexer nas máquinas, se mexer antes, perde das 

garantias e muitas vezes a empresa demora para vim. A gente já teve retroescavadeira que levaram 

quase 4 meses para vim fazer a entrega técnica. Então acho que estão de parabéns por essas conquistas. 

Não estou arrependido do meu voto. E sei que tem muita coisa que tem que melhorar, a questão do lixo 
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que nem o vereador Mateus, comentou e eu também sempre comentei, não é vereador já nos outros 

anos que estive aqui, é um problema, problema que eu não sei o que tem com raio desses caras de lixo. 

O nome já diz tudo, não é? Mas já foi feita a licitação há meia dúzia de vezes. E as empresas sempre 

estão erradas. Sempre estão erradas. Então, muitas vezes a hora que a gente criticar isso eu aprendi 

depois que estou aqui, a gente tem que colocar se no outro lugar, se sentar na outra cadeira que está 

fazendo o porquê. Então essa questão do lixo, fui cobrei de novo. A ponte ali da Linha Francisca cobrei 

hoje de novo, prefeito disse que essa semana era para eles mexer ali, até porque o tempo está ruim. 

Então ali dá para ir mexendo, interditar a estrada e já ir fazendo. Os paus já estão cortados, parece 

que já largaram mais pedra. Também tem esses pontos críticos, que eu concordo plenamente. Agora 

dizer que essas questões de estrada, há faz tempo, sim, faz tempo, concordo que faz tempo. Mas faz 

tempo que vem chovendo e eu acho que a estrada principal é que tem que estar sempre boa. Que nem 

eu vejo, às vezes alguém gavando muito Mariana, mas é só a do centro, até a faixa, é verdade, sempre 

está boa, mas é aquela ali que as mantém, porque todo o fluxo cai nela e nós qual é a estrada principal, 

hoje há mais principal é a Produção para vim para a cidade e a Linha Nova, então eu acho que vem 

sendo feito um trabalho ali, até que podia ser mais rápido, podia, mas está sendo feito. E mesmo com 

esse tempo chuvoso, deixar os parabéns e acho que tem alguém com problemas no telefone, então é 

comigo que o secretário atende sempre que eu preciso. Mas eu vejo colegas vereadores que não vão 

falar com o secretário, vão falar com o prefeito. Eu acho que tinha que assumir de secretário então que 

daí podia resolver os problemas de si. Já que tem tantos problemas para si. Não é? Eu acho que seria 

o momento de, daqui a pouco se colocar à disposição para o prefeito, que sempre vão falar com o 

prefeito, nunca falam com o secretário aí, reclama do secretário. Não tem como entender." Em 

COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. 

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

que se faziam presentes. "Quero desejar melhoras para nossa colega vereadora que se encontra meio 

gripada parece, então desejo estimas de melhoras para a colega. Não posso deixar também de me 

desculpar e agradecer o convite também da direção e das professoras da Otelo Rosa, pude contribuir 

lá, mas não pude me fazer presente no dia também que estava viajando, então quero parabenizar pelo 

evento que fizeram lá também. Não posso deixar de parabenizar a administração também pelos veículos 

adquiridos, como o colega Marcos falou aqui, veículos adquiridos pela administração de economia no 

caixa, então isso quem ganha é nossa comunidade, dou os parabéns e que continue economizando e 

comprando mais veículos novos para a nossa administração. Quero parabenizar a comunidade do 

Arroio Grande também pelo evento, grande evento que foi que teve ontem, muito bom, muito bem 

organizado e fazer um agradecimento especial ao deputado Juvir Costela que esteve presente, ele a sua 

esposa, a Elizandra chefe de gabinete dele, seu assessor, o Lody, então prefeito de Mariana Pimentel 

também, seu secretário Gabriel que estiveram presente, então quero agradecer a eles que estiveram 

presente na nossa comunidade e nesse evento tão belíssimo que teve ontem. Estive hoje na 

administração vendo a questão da emenda a qual deputado Alceu Moreira me encaminhou no primeiro 

ano de mandato que era para aquisição de um trator novo, com implemento de uma roçadeira que é 

um bem que faz muita falta no nosso município, como o colega Marcos falou aqui antes tem emendas 

que a gente recebe mais ligeiro, no caso essa aqui foi a primeira emenda que eu pedi através dele e 

depois tive outra emenda que eu pedi que era recurso livre da saúde, a outra emenda foi depositada 

mês passado, já está no cofre da prefeitura para fazer a reforma do postinho lá nos Pachecos. E essa 

emenda aqui, que não é recurso livre, que tem que para fazer licitação para ser paga, pelo menos 

tivemos a notícia que a licitação foi feita. Estou aqui na minha mão a minuta do contrato do pregão 

eletrônico. A licitação aconteceu, fizeram o contrato com a empresa vencedora, um trator agrícola 75 

cv, modelo Solis que é da Yamaha, valor de quase 280000 reais. A princípio que eu me informei, esse 

trator fica garantido, só esperando agora ser depositado o dinheiro da emenda para ser pago o bem. 

Mas pelo menos fica garantido, em época de eleição, não pode ser pago. Então, assim que findar as 

eleições federais, aí vamos correr em cima do deputado e pedir para cobrar, que seja pago esse valor 
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para ser comprado esse bem o mais rápido possível. Como dito aqui pelos colegas, queria falar um 

pouquinho também a questão das estradas. Como o colega Angolista falou ali tenho certeza que nenhum 

queria assumir o cargo do nosso secretário de obras e não estou defendendo o secretário nem nada 

aqui, mas creio eu tenho certeza que é, é pior Secretaria que tem no município, ainda mais em época 

de inverno, numa época que nem agora que chove tanto no nosso município e em tantos outros aí, ontem 

eu estive falando com o prefeito de Mariana Pimentel e debatendo com ele o tamanho do município de 

Mariana Pimentel. E aí ele me comentou assim, bah lá em Mariana a gente, o nosso município, parece 

que tem quase 400 km de estrada de chão, ele achando bastante, não é? Aí eu comentei com ele, pois é 

e o que que será de nós aqui no Barão então, me corrija os colegas aí se eu tiver errado, mas se eu não 

me engano, Barão tem quase 3000 km de estrada de chão, me diz qual o secretário consegue uma 

demanda dessas aí, manter em dia umas estradas dessas, eu tenho certeza que não tem secretário, não 

tem maquinário que dê conta de manter, porque onde começar uma máquina a trabalhar com o 

município desse tamanho com 3000 km, estrada de chão, com certeza, onde ele terminar o serviço onde 

ele começou, com certeza já está péssimo, a estrada do Faxinal, eu  sou uma pessoa de transito muito, 

eles patrulharam semana passada, quem cruzar lá hoje vai ver a estrada está em péssimo estado 

novamente." Usou a tribuna o VEREADOR JAIRE VARLEI, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Primeiramente quero agradecer a comunidade 

sagrado Coração de Jesus pela bela festa, estava muito boa, então eu quero parabenizar eles e a todos 

ali que se empenharam todos ali, o Daniel, Giovanni, enfim, todos eles, alguém vai ficar para trás se 

eu não falar, quero parabenizar eles. Também pelo almoço que teve lá no Passo Grande, ali no colégio 

Otelo Rosa, eu não pude me fazer presente lá porque eu tinha um compromisso, até passei na frente lá, 

mas não teve como eu chegar, parabenizar eles ali com certeza ajudei na festa ali, Aline tu vai fazer 

também pode contar comigo, já ajudei vocês e ajudo de novo, isso aí vocês podem deixar que nós temos 

sempre junto com vocês aí. Também tinha carregamento no Adão, não pude estar presente, mas na 

próxima, se Deus quiser, eu estarei lá. A respeito do que tão falando das estradas, eu nem ia comentar 

a estrada, claro que a gente sabe Faxinal está muito ruim, tá, mas não podemos falar do Faxinal porque 

a nossa até a divisa do Faxinal, está péssima, eu duvido que não faz uns 60 dias que uma patrola não 

passa ali, eu duvido isso aí. É só o triste buraco, o secretário Toninho é a região mais perto que ele 

tem, então não adianta nós cobrar o município e o nosso deixar atirado, fazer de Arroio dos Ratos dá 

27 km, o nosso dá 13 ou 14, então não adianta cobrar um e deixar o nosso para trás, primeiro vamos 

fazer o nosso para depois cobrar dos outros. Claro que a gente sabe que está muito ruim por causa da 

chuva, mas aquilo ali foi antes da chuva e veio a chuva e continua sempre a mesma coisa. Pode ser que 

ele esteja ouvindo agora e quando estiar essa chuva ele ajeite aquilo ali, porque com certeza Arroio 

dos Ratos vai fazer sua parte de novo, a máquina está lá e ele que faz essa parte aqui. Eu também tenho 

um pedido nesta casa e espero que os colegas sejam favorável. Tenho outro com um colega, Marcírio 

também, acho que todos eles vai ser bom à nossa comunidade, os agricultores, a gente sabe disso, tem 

muitos que não precisam, mas tem muitos que necessitam, seja dois sacos de adubo, ou seja três sacos 

de adubo ou 2 de ureia, isso é muito importante para quem não tem condições de comprar. E o outro 

pedido que eu tenho é de uma faixa de segurança para colocar na nossa cidade. Não temos nenhuma, 

nenhuma, coisa simples, pega, sei lá, 2 ou 3 latas de tinta e fazem um monte de faixa de segurança aí, 

então, deixo esse pedido aí ao secretário de novo, Toninho, que faça isso aí para nós aí, isso é muito 

importante. Bom, depois eu falo mais um pouco no espaço de líder." 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 111/2022 DO VEREADOR LEANDRO que seja disponibilizado 

atendimento 24 horas na farmácia municipal. JUSTIFICATIVA: Muitas pessoas vem até o posto para 

consultar e não conseguem retirar o remédio no mesmo dia da consulta, tendo que retornar outro dia 

para conseguir retirar a medicação. INDICAÇÃO Nº 112/2022 DOS VEREADORES MARCIRIO 

E JAIRE VARLEI que seja estudada a possibilidade do Executivo ajudar os pequenos agricultores na 

aquisição de fertilizantes a serem usados em pequenas plantações para consumo, como adubo e ureia. 
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INDICAÇÃO Nº 113/2022 DO VEREADOR MATEUS que seja implementada aos servidores da 

saúde a contagem de tempo referente ao período de maio de 2020 a dezembro de 2021 para fins de 

avanços e licenças-prêmio, conforme exceção à LC 173/2020, prevista na LC 191/2022. O vereador 

Rodrigo pediu vistas a INDICAÇÃO Nº 114/22 DO VEREADOR MATEUS. PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIA Nº 080/2022 DOS VEREADORES JAIRE VARLEI, LEANDRO E MARCIRIO 
que seja providenciado pintura e colocação de faixas de segurança para pedestres, em vários pontos do 

centro da cidade, em especial na frente da escola, posto de saúde, prefeitura, mercados, esquinas das 

ruas, entre outros locais. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 081/2022 DO VEREADOR LEANDRO 

que seja providenciado patrolamento e cascalhamento da estrada Linha Nova que passa pelas residências 

de Moacir Vandam, Renato e Nelsinho saindo na estrada da Maravalha. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 

Nº 082/2022 DO VEREADOR ALVICIO que seja providenciado colocação de três tampas de boca 

de lobo que estão abertas na rua Nestor Bridi, bem como construção de uma boca de lobo em frente a 

um terreno nessa mesma rua, onde devido à falta da boca de lobo a água está passando por cima da 

estrada e acaba danificando a mesma. PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 042/2022 DO VEREADOR 

MATEUS que informe quem é o responsável pelo preenchimento do SIOPE e que seja revisado o último 

envio de informações haja vista que foram constatados informações errôneas no último lançamento e 

posteriormente enviado uma cópia para Câmara. EMENDA MODIFICATIVA N° 001/22 AO 

PROJETO DE LEI Nº 057/22. PROJETO DE LEI Nº 057/22 Dá nova redação ao artigo 149, da Lei 

municipal n° 059/1993 e dá outras providências. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE 

BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder do PDT, saudou o Presidente, 

demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero parabenizar ao executivo pela 

aquisição dessas máquinas, Prefeito, espero que o senhor bote logo a trabalhar, assim que seja muito 

útil, que estava fazendo bastante falta, senhor sabe disso, então deixar esse... parabenizar ele e, se Deus 

quiser, logo vou estar fazendo um serviço para o povo aí porque as máquina não é dele que nem os 

colegas falaram, é do povo, quem vai pagar é o povo, não sei se ele comprou à vista ou não, que eu 

acho que não comprou, mas o povo vai pagar, eu sei que não foi à vista que me disseram, mas seja do 

jeito que ele comprou, não interessa, é pedalado, é parcelado ele comprou, então parabenizar ele por 

essa aquisição, que é muito importante, e aquele maquinário que tem lá no pátio, ele, faça uma entrega 

para uma associação que nem tem o secretário que tem a associação lá em cima do colega dele lá, 

esqueci o nome, mas que seja, enfim, pra toda associação, não adianta nós ter plantadeira ali parada, 

pulverizador parado, negócio de botar calcário, calcalhadeira parada, então entrega pra uma 

associação que vai ser útil porque muitos lugares não tem, tem que estar vindo buscar aqui no Barão, 

então que ele faça a distribuição disso aí, que seja útil a todos nós." Usou a palavra o VEREADOR 

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

presentes. "Queria comentar que o colega falou sobre a Secretaria de obras que a gente critica. A gente 

não está criticando, a gente está fazendo nosso trabalho, a população está cobrando a gente e a gente 

tem que dar em cima das autoridades para resolver. Só que nem o colega falou, por que ninguém 

assume? Eu acho que é por politicagem, na minha ideia, porque o Serginho fez um grande trabalho até 

o colega aqui, Rodrigo, comentou várias vezes na casa que ele estava fazendo um bom trabalho como 

o pai dele também tinha feito um bom trabalho em nossa cidade. Até disse que era suspeito de falar que 

o Serginho estava fazendo um trabalho muito bom. Eu não sei o porquê, então, se não é para 

politicagem, porque que tiraram o Serginho? Porque quando eu fui lá nos Pacheco, fui fazer umas 

entrega de uma doação, até eu e meu irmão fomos lá, naquela época me apavorei com o serviço bom 

que o Serginho em Pacheco e Gramal, de tirar o chapéu, então não adianta, vim tocar a pressão para 

nós que nós não temos tocando pressão, nós estamos fazendo nosso trabalho que nem um rapaz aqui já 

botou comentou aqui a botar esse pessoal trabalhar, então não é a gente, é o povo que está cobrando. 

Também queria falar também que falaram como é que para a gente faz, com certeza vocês são do 

partido do MDB certamente vão fazer para vocês, porque concordo com o colega Marcírio, já liguei, 

olha, nunca só visualizou a mensagem e nunca me deu a resposta, aí tive que falar diretamente com o 
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prefeito para resolver a situação. Então não estou criticando e sim cobrando que é o nosso compromisso 

é cobrar. Também queria falar sobre a máquina poclan que eu muito critiquei aqui no momento que 

ela chegou, dei os parabéns ao prefeito foi um baita, só que falaram que ela ia trabalhar na agricultura 

e na obra só que eu fico triste ao mesmo o momento aonde eu vou em qualquer lugar em nosso 

município, todo mundo me cobra, mas Leandro para que tem uma máquina dessas? Tá só tirando 

cascalho lá se a gente quer pagar 10 horas, 15, 20 horas, a gente quer pagar, então a gente fica triste 

por isso, a população quer pagar, ela não quer de graça, queria ir na Secretaria da agricultura, já fiz 

um pedido aqui na casa que é 3 horas só, pedindo no mínimo 5, 6 horas, é outra coisa que eu sempre 

comento. Como é que na associação as máquinas trabalham pago e o serviço é bem executado e é feito, 

por que que só na prefeitura fica essa lenga lenga, essas brigas? E não adianta se botar um funcionário 

na obra, que os funcionários vão ter que ver se aceitam ou não, aí nunca vai para frente mesmo. Então 

eu acho que o funcionário tem que fazer a parte dele, o secretário, e não adianta ficar achando que a 

gente está fazendo o nosso trabalho errado, que eu acho que está certo." Usou a palavra o VEREADOR 

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

presentes. "Quero desejar as melhoras para a vereadora Laureni, que com certeza, na próxima sessão 

ela já vai estar presente aí com nós. Também agora eu quero responder o vereador Rodrigo sobre a 

defesa que ele fez, eu não fiz um ataque para cima da administração, eu fiz uma cobrança do secretário 

por não nos atender e por ter retirado as máquinas de lá. O vereador comentou que chove muito, não 

é? São Jerônimo, não chove. A estrada está boa. Os outros municípios não chove também. Eu acho que 

é o que o senhor quis falar. E dizer que a gente não tem o que fazer, falar em estrada é um desrespeito 

vereador, com a população. O senhor mora aqui no centro, o senhor, para ir na sua família, na casa 

do seu sogro, para sair passear com a família, você tem a estrada da Produção muito boa, para sair 

para Sertão, você tem a Linha Nova muito boa. Você se coloca lá no Adair do Graciliano, o Adair 

Correia, lá no Márcio Menezes, lá nos filhos do falecido Luiz, lá na Costa do Arroio, lá nos filhos do 

falecido João, no Sérgio. Se coloca naquela localidade e pensa a situação deles, não a sua, nós temos 

que pensar na população, melhor para eles. Nós não temos falando bobagem aqui. Nós temos fazendo 

um pedido que a população estão clamando. Que faça as estradas. E sobre falar direto com o prefeito, 

sei que isso você falou para mim porque eu falo direto com o prefeito. Tento falar com o secretário. Já 

tentei muitas vezes, não sei, o senhor está com problema de audição ou o que que é. Eu comento nessa 

casa o secretário não me responde. O que eu faço? Falo com o prefeito, vice-prefeito e sempre me 

responderam. Então eu procuro eles. É essa aí a justificativa para mim procurar o prefeito e o vice-

prefeito, quando eu preciso de um pedido de estrada. O mais era isso, 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. "Fico feliz de estar aqui e vendo para 

o celular que tem 67 pessoas acompanhando a nossa transmissão e várias pessoas que olham no 

decorrer do seu dia. Que bom que nossa população se interessa em acompanhar o trabalho dessa casa. 

A gente está aqui graças ao pessoal que nos elegeu. O pessoal que trabalha no dia a dia e paga os 

impostos, que acabam gerando o nosso salário, como vereadores e tudo mais, estamos aqui para 

trabalhar para a comunidade. Quero aqui fazer um pedido que seja reiterado o pedido de informação 

028/2022, onde fala sobre as perícias médicas que foram feitos com os funcionários, eu pedi que fosse 

enviada a documentação e não veio. Sei que foi feito outra perícias na semana passada. Que bom que 

vai, espero que já venha as novas respostas também. Com relação ao questionamento que eu tenho visto 

aí, questão de estradas e tudo mais eu acho que uma palavra interessante, que até notei que o colega 

Marcirio falou foi uma cobrança, a gente está aqui para cobrar um bom trabalho do executivo, a gente 

foi eleito para isso. Não foi eleito para ficar só criticando, nem só elogiando o executivo. Nem só 

pauleando, nem só defendendo, temos eleito aqui para defender, não o meu partido, não o partido ou 

outros partidos. Estamos aqui para defender a população e acho que a gente tem que sim cobrar 

melhores estradas, melhores atendimentos, melhores trabalhos em todas as áreas, educação, saúde, 

agricultura, enfim, em todas. Quando é para elogiar eu elogio, quando é para criticar, eu critico, 
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agradeci o secretário, que atendeu o rapaz que a gente até o Fabinho também estava correndo atrás 

no final de semana. Acho que nesses momentos a gente tem que agradecer, tem que elogiar porque o 

cara saiu do seu trabalho e foi com carro próprio, atendeu o rapaz lá. Que bom que fez isso. Que bom 

que ele teve esse discernimento também já aconteceu de vezes, demandas que eu procurei e não fui 

atendido. Vezes que eu tentei entrar em contato, não consegui, mas vamos torcer que ele consiga fazer 

um bom trabalho, me entristece ver casos que nem foi trazido para o vereador Maninho aqui, do 

Delamar Jaz, eu desde que estou nessa casa eu escuto falar naquela ponte. Eu passei uns anos atrás 

naquela ponte e dava medo 2 anos atrás de passar em cima daquela ponte e eu fiquei imaginando como 

é que é hoje. E não é uma ponte simples, que qualquer, que o cara não tá fazendo de trator porque não 

quer, é uma ponte cumprida, é uma ponte grande e aquele tempo já estava, já estava dando medo, 

imagina como é que está hoje. Eu acho que questões assim tinha que ser priorizado, é o acesso do cara, 

se cair aquela ponte, o cara vai ficar ilhado. Então o prefeito, o secretário que priorizem isso aí, que 

mandem máquinas, que mandem o que precisar, se precisar de material, garanto que o cara não vai se 

negar a dar as guias, assim, como eu falo na Linha Francisca, tem gente quer dar as guias, tem gente 

que quer as madeiras, mas então vamos priorizar o que é mais importante e o que é mais a necessário." 

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

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero parabenizar o pessoal que vem na vacinação 

dia 2 ali, estava me informando aqui agora, teve 38 adultos e 19 crianças que compareceram na 

vacinação. Então deixo meus parabéns a esse pessoal aí. Colega Mateus não sei se o senhor está 

sabendo ou não, mas o prefeito já autorizou fazer a ponte lá, parece que o rapaz já ia puxar as madeiras 

hoje, para a construção da ponte, parece que a ponte chegou em um certo ponto que não dava mais 

para transitar mesmo, então o prefeito teve, ele esteve ali falando com o prefeito e o prefeito autorizou 

mesmo fazer a ponte e assim que tiver as madeiras tirada já vai mandar o maquinário lá fazer. O colega 

Lagarto, as ferramentas falta vim ferramentas ainda aí falta vim mais ferramentas para a empresa 

poder liberar para a prefeitura poder disponibilizar as ferramentas que terão sido entregues, por isso 

que estão no pátio ainda, colega. Vamos voltar à questão das estradas, então que nem o colega Marcirio 

falou ali São Jerônimo, é mesma situação que eu estava falando ali antes, São Jerônimo não tem nem 

1000 km de estrada, tem 600 e poucos Barão novamente volto a dizer, Barão tem 3000 km de estrada. 

Eu acho que vocês acham que eu não cobro estradas, eu não boto o pedido de estrada aqui, eu falo 

direto com o secretário. Eu peço para todo dia, eu ligo para ele, para a esposa dele para falar com ele, 

para cobrar estradas, mas os colegas vem aqui na tribuna, vem aqui na bancada querer fazer mídia, eu 

acho que os colegas estão trabalhando errado e não vem me dizer que o secretário não atende vocês 

não porque está aqui o Mateus de prova aqui, o Mateus sábado ligou para o secretário, conseguiu falar 

com o secretário, sábado de noite, o secretário teve de noite ali na minha casa ali para pegar uma 

corrente para socorrer o rapaz. Acredito eu que ele deve ter chegado sábado, umas 9 horas da noite 

em casa. Deixo meus parabéns para ele aqui porque ele chegou na minha casa ali para pegar um 

correntão com o seu carro particular e botou um correntão dentro do carro dele, para ir socorrer o 

rapaz veio aqui, pegou a máquina e foi lá abaixo de chuva lá, o rapaz estava empenhado com trator e 

o colega Mateus conseguiu falar com ele. Eu consigo falar com ele, eu ligo todo dia para ele, falo com 

ele ou o senhores estão ligando para o número errado ou está acontecendo alguma coisa então, eu não 

entendo e a estrada os colegas cobram, cobram estrada, a poclan está lá tirando cascalho com as 

caçambas alugadas para largar cascalho nas estradas, agora os colegas estão reclamando que a 

poclan tá lá na saibreira tirando cascalho, eu acho que fica difícil trabalhar dessa maneira, eu não 

queria estar na pele do prefeito porque não tem maneira que agrade, a máquina está trabalhando na 

cascalheira e não está bom onde está e tá ruim as estradas." O VEREADOR RODRIGO pediu e o 

presidente lhe concedeu a palavra. "Então colega Maninho falou que não sabe o porquê que tiraram o 

Serginho, eu também não sei, o senhor tem que perguntar para o prefeito, que é o que assina para 

entrar e para sair. Então eu acho que se o senhor quer essa resposta tem que ir até lá e perguntar. 

Acredito que alguma coisa aconteceu para ter saído e disse sim, que ele trabalha é muito bem, foi feito 
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um bom trabalho, soube levar os funcionários, sempre, disse e digo em vários lugares que eu vou. Ao 

contrário das ladaia que inventam, mas isso, digo aqui aberto. Ao colega Marcírio, se ele não é ruim 

de audição, ele é ruim da cabeça. Alguma coisa ela é ruim, porque eu não falei que não é para fazer a 

estrada lá do Sérgio, do Luís, não foi isso que eu falei. Eu falei que, primeiramente, deixar sempre a 

geral boa e depois ir para as outras vias, bem assim eu disse, é só olhar. Foi isso que eu disse. Então 

daqui para frente, o presidente, toda vez que citarem meu nome depois que querem fazer politicagem 

em cima de mim, aonde eu não falo mais, vou pedir um minuto para o presidente, e sou de acordo de o 

senhor dar para todos, concordo plenamente." O VEREADOR MARCIRIO pediu e o presidente não 

lhe concedeu a palavra. Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE ALVÍCIO. "Quero desejar 

melhoras aí para vereadora Laureni, que esteve aqui trazendo um atestado, estava muito ruim de saúde. 

Melhoras para ti aí vereadora Laureni. Se precisar de mim, conte comigo. Faz muita falta aqui nessa 

casa, vereadora." Nada mais havendo a tratar o presidente determinou encerrada a presente Sessão, 

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

 

 

Sala de Sessões, 08 de agosto 2022. 
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