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Aos quinze 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 quinta 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, Laureni Garcia 

Pagini, Jaire Varlei de Menezes Ferreira, Leandro Garigan da Silveira, 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 024/22, previamente recebida 

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

RECEBIDAS DA PREFEITURA: Não houve. RECEBIDAS DE TERCEIROS: Não houve. 

EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. N° 032/22 encaminhando proposições aprovadas em 08 de agosto 

de 2022; Of. Leg. N° 055/22 informando aprovação do projeto de lei n° 057/22, com emenda 

modificativa. EXPEDIDAS A TERCEIROS: Não houve. Não houve GRANDE EXPEDIENTE e 

COMUNICAÇÕES, devido à falta de luz causada por temporal. 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 114/2022 DO VEREADOR MATEUS que seja realizado pagamento 

do piso salarial dos Agentes comunitários de saúde, haja vista que o município está recebendo recursos 

para o pagamento e sua implantação não ocasionara impacto na folha de pagamento conforme legislação 

que cria o piso, bem como que seja pago insalubridade a esses funcionários. INDICAÇÃO Nº 115/2022 

DOS VEREADORES FABIO E RODRIGO que seja construído pátio fechado com galpão na chácara 

para guardar maquinários e implementos. INDICAÇÃO Nº 116/2022 DOS VEREADORES 

MARCIRIO E JAIRE VARLEI que seja estudada a possibilidade de criação de uma clínica para 

abrigar e dar assistência para pessoas idosas em nosso município. INDICAÇÃO Nº 117/2022 DO 

VEREADOR LEANDRO que seja realizado estudo e mapeamento de placas de sinalização pelo centro 

e pelo interior do município, como por exemplo, placas de pare, velocidade máxima, preferenciais e 

organização de rótulas, ações essas para organizar e melhorar a trafegabilidade e ao mesmo tempo 

conscientizar os motoristas da necessidade da segurança no trânsito. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA 

Nº 083/2022 DOS VEREADORES JAIRE VARLEI E MARCIRIO que seja providenciado 

patrolamento e cascalhamento da estrada da Invernada dos Abreus que entra no Adão do Ricardinho, 

passa nas casas de Domingos, Zezão, Airton, até a divisa na ponte. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 

084/2022 DO VEREADOR JAIRE VARLEI que seja providenciado colocação de placas indicativa 

dos nomes das ruas no centro, em cada esquina de ruas. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 085/2022 

DA VEREADORA LAURENI que seja providenciado colocação de um bueiro abaixo da casa da 

Senhora Lenir Bridi, na localidade da Linha Francisca. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 086/2022 

DO VEREADOR LEANDRO que seja providenciado patrolamento e cascalhamento da estrada da 

Serra do Herval, sentido Santa Rosa de Lima, com conserto de um bueiro em frente à casa de Edson 

Forte. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 087/2022 DO VEREADOR LEANDRO que seja 

providenciado colocação de uma carga de cascalho na entrada da casa de Ademilson Felício, casa onde 

morava o falecido Adão Valter, na localidade Serra do Herval. Justificativa: O acesso encontra-se em 

péssimas condições. REQUERIMENTO 002/2022 DOS VEREADORES FABIO, RODRIGO E 

MARCOS requerem que seja realizado leitura de um trecho bíblico no início das sessões ordinárias da 

Câmara. PROJETO DE LEI Nº 060/22 Autoriza contratação de 01 (um) profissional médico, para 

atender necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências. ATESTADO 

VEREADORA LAURENI justificando sua ausência na Sessão ordinária do dia 08/08/2022. Após, 

passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o VEREADOR FABIO, Líder 

do MDB, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Queria 
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continuar minha fala, eu estava comentando questão de uma pessoa da comunidade que me procurou 

essa semana passada sobre uma falta de interesse de atendimento de um profissional dentro da 

prefeitura, a gente quando tem que elogiar a gente elogia, mas quando tem que cobrar a gente cobra, 

que bom que o prefeito já está sabendo dessa pessoa, tomou providências, foi lá na prefeitura e fez um 

protocolo e tomara que o prefeito tome as medidas possíveis aí para que isso não volte a acontecer." 

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

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Também eu tinha pedido dessas estradas aí como já 

foi feito ali, sei que não é culpa do executivo aqui nós batemos todos isso aí, é todos os vereadores, não 

só eu a respeito do lixo eu nem passei hoje aí para Dalvana, eles mandaram foto lá dos Morrinhos, tá 

horrível aquilo lá com os outros colegas também tem foto ali eu acho que todos vocês são sabedores 

disso aí, isso aí tá uma vergonha mas deixo esse pedido que ele fale com esse rapaz que transporta esse 

lixo aí para dar um jeito nisso aí porque tá horrível. Também quero parabenizar a todos os pais pela 

passagem ontem do seu dia, como eu também, que nem o colega Fabinho falou, ele não tem mais o dele, 

eu também não tenho mais o meu, mas quem tem que cuide do seu pai, então deixo os parabéns para 

todos vocês, todos os pais aí." Usou a palavra a VEREADORA LAURENI, Líder do PTB, saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero agradecer a visita 

das direção das escolas Dom Pedro e Marechal e em nome delas, as professores presentes, que é um 

trabalho muito bonito e tem que ir atrás, tem que correr porque não queremos nossas escolas com 

pendência. Também gostaria de dizer, como Vereador Jaire Varlei falou da coleta do lixo, na Invernada 

dos Abreus o pessoal tá em pânico, tem duas lixeiras cheia em vez de uma também estão precisando 

que o Prefeito entre em contato e dê ok lá para eles juntarem esse lixo, o pessoal está pedindo muito. 

Dia dos Pais ontem, um dia muito especial, eu acho que pai é como mãe é todos os dias mas é um amor 

perfeito porque pode ser pequeno, pode ser adolescente, pode ser né adulto já a gente está sempre se 

preocupando com os filhos, então acho que dia dos pais é aquele colo, aquele carinho, aquele dia, não 

é presente é o passar o dia junto com nossos pais, um Feliz Dia dos Pais a todos do nosso município e 

do nosso estado, Brasil em diante né. Também queria dar as boas-vindas ao nosso coordenador 

Claudiomar Costa de Lima que é o Dadai como nós chamamos, o pessoal pode ficar atento, espero um 

bom trabalho porque o que nós queremos é pessoas competentes, não queremos pessoas com nomes 

disso ou daquilo, nós queremos pessoas que atendam bem a nossa comunidade porque a saúde é uma 

hora muito difícil, só quem passa sabe que o momento que a pessoa tá pedindo uma coisa é porque tá 

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

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Aos professores que vieram aqui da Dom 

Pedro e da Marechal, a gente fica feliz em poder estar ajudando sempre nas escolas aí, acho que cada 

Vereador sempre faz sua parte, para nós é muito importante ajudar. Também queria deixar que os 

parabéns pelo Dia dos Pais aí. Também queria desejar sorte para os novos secretários, coordenadores 

aí que eu acho que é o Dadai, me passaram, o Helvio, eu queria dizer aqui que não tenha nada contra 

ninguém, quero que preste um bom trabalho para nossa cidade e sim se tiver alguma coisa errada, 

algum cidadão me procurar, vou dar em cima, vou cobrar que a minha parte de vereador é fiscalizar, 

mas não tenho nada contra ninguém que trabalha na prefeitura e sim quero que faça o melhor para o 

nosso município sempre. Também queria falar sobre o lixo novamente, essa novela que nunca finda é 

muito triste para nós que aumentou novamente que nem os colegas falaram aqui a gente bate sempre 

nesta tecla e sempre uma vergonha, fiz uma postagem ali e um rapaz até me mandou, falta do 

recolhimento do lixo, teria que ser dois recolhimento por semana em dias já definido para não acumular 

e as pessoas se programar para colocar o lixo na lixeira, desse jeito que está, sem regra, acaba afetando 

o dia a dia dos cidadãos, então não é a gente, é o povo que cobra junto e nós temos que fazer a nossa 

parte e aí também uma moradora lá da Varginha mandou que a filha dela é deficiente, usa fralda e está 

entulhado lá, está com um galpãozinho cheio lá, então ela me mandou mensagem também, vou ter que 

conversar com prefeito pessoalmente porque isso aí não pode ficar que é uma vergonha para nós. 

Também queria falar sobre as estradas rapidinho aí que entrou uns comentários de estrada também, 
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fiz uma postagem no story e o pessoal cobra bastante e a gente tem que fazer nossa parte e dá em cima, 

não que eu sou contra secretário porque o compromisso dele é fazer o serviço e o da gente aqui é 

fiscalizar, tem alguns pontos que tão bom, mas aqueles que está ruim a gente tem que dar em cima, tem 

que corrigir porque que nem eu fiz um pedido aqui na casa, o secretário foi lá e olhou, 6 meses e nada, 

então nosso compromisso é fiscalizar e dar em cima, então nada contra ninguém, nada pessoal e sim 

fazer nossa parte e eu acho que cada colega aqui tem capacidade de fazer um bom mandato nesses 4 

anos e cada um respeitar o trabalho do outro e parar com essas briguinha aqui que eu acho que aqui 

ninguém é mais que ninguém porque o diploma é o mesmo e todo mundo tem que se respeitar." Usou a 

palavra o VEREADOR MARCIRIO, Líder do PL, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e 

as pessoas que se faziam presentes. "Também agradecer a presença das professoras se fazem presente 

aqui, da Marechal, da Dom Pedro, sejam sempre bem-vindas nessa casa, é muito importante a presença 

de vocês. Também eu quero comentar sobre a situação do lixo que as mesmas mensagens eu acho que 

o Vereador Leandro recebeu também recebi, essa situação ali da Varginha ali que tem uma senhora 

que tem uma filha que é deficiente e ela tem o galpão cheio de fralda guardado lá e não sabe como vai 

fazer para tirar aquelas fraldas de lá e mais lixos também, não é só ela ali, a situação dela é mais grave 

porque ela tem pessoas especiais que usam fralda. Também na Invernada dos Abreus bem falado pela 

vereadora Laureni também tive mais reclamações para mim falar aqui nessa casa então eu também 

estou deixando aí a minha indignação, nós temos que se reunir todo mundo, todos Vereador pegar 

juntos e tentar resolver essa situação porque é muito complicado isso aí, essa situação do lixo ali. Sobre 

a colocação do presidente que não vai dar mais um minuto para ninguém agora no final da sessão eu 

dou total apoio para ele, torço para que isso aconteça porque eu fui um dos que foi bastante prejudicado 

nessa parte e é uma situação que não existe, está bem escrito no regime da câmara que não pode 

ninguém falar depois dos líderes, só o presidente que encerra a sessão então tá de parabéns o presidente 

se ele continuar assim e não dá mais um minuto para ninguém. Também quero dar os parabéns para 

os pais, todos os pais do nosso município e do mundo inteiro feliz Dia dos Pais para todos que o pai é 

uma pessoa muito importante na vida dos seus filhos porque tem pai como tem mãe que é mãe e pai, 

tem pai também que faz o mesmo, a mesma função é pai e mãe ao mesmo tempo, cuida dos seus filhos 

porque sozinho para cuidar dos filhos, então merece todo respeito e todo o nosso apoio nossos parabéns 

aos pais." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou o Presidente, demais colegas 

Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Torcer que esse granizo que caiu a pouco não tenha 

ocasionado grandes danos em nossa cidade, nossos produtores. Quero iniciar aqui parabenizando, 

desejando Feliz Dia dos Pais a todos os pais, graças a Deus tenho o meu pai que tá aí, a minha irmã 

que pode ser testemunha, que sabe o quanto que é uma pessoa especial para todos nós. Saudar as 

professoras que tiveram nos convidados para esses eventos que bom que as conversas escolares têm 

essa iniciativa de fazer eventos para angariar fundos para melhorar o desenvolvimento das escolas. 

Quero aqui também fazer um comentário na questão do lixo, fui questionado também, na Linha Nova 

uma pessoa me falou, ontem uma pessoa me questionou também aqui da Linha Francisca, bem na 

entrada da cidade  botaram uma lixeira, bem entrada e ainda bem pequenininha que qualquer pessoa 

que bota lixo já entope e enche e vai transbordando, pediu ao executivo que troque novamente aquela 

lixeira de lugar e coloque uma lixeira grande porque ali tem bastante movimento, bastante gente acaba 

colocando lixo ali e também aqui no centro, eu escutando os comentários dos colegas falando de alguma 

comunidade do interior e hoje recebi uma reclamação que está sendo coletada no centro aí a gente 

imagina se não está sendo no centro, imagina no interior como muitas vezes vai ficando a situação, 

mas espero que seja resolvido isso em seguida. Reforçar aqui o convite para amanhã tem uma reunião 

aqui nessa casa promovida pela secretaria da agricultura com a empresa Bom Princípio sobre o cultivo 

do pepino, bem interessante, estive esses dias conversando com o Adilson, é bem interessante, uma fonte 

de renda bem chamativa assim para quem quer produzir e o interessante que talvez a prefeitura vai 

conseguir estar ajudando na logística dessa produção. Só encerrar aqui desejando boa sorte para o 

novo coordenador que nem foi falado do Dadai que tá começando agora, agradecer o coordenador que 
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estava pelo tempo que trabalhou, não contentou a todos, nem Cristo contentou a todos, mas acho que 

eu acompanhava, sabia que tinha bastante interesse em correr atrás de muitas vezes atender a 

população, como disse não agrada a todos nem Cristo agradou. Só fazer um comentário, a gente está 

novamente recebendo aqui na sociedade bastante trabalhadores das redes de transmissão, sábado 

estava conversando com o Diogo Kologeski, parece que vai ter mais 200 e tantas pessoas trabalhando, 

isso é muito bom, pedir para o nosso comerciante, nossa população tratar bem esse pessoal porque é 

bastante renda que entra no nosso municípios durante essas obras aí. Agradecer o Diogo aí e a Carla 

que eu sei que eles correram bastante atrás para se instalar essa frente de trabalho aqui no município 

também." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE ALVÍCIO.  "Quero agradecer a presença 

das professoras e convidar o povo para que se faça presente aqui no clube Cruzeiro nessa sexta-feira 

às 19 horas onde vai ter um jantar e depois vai ter um bingo, o povo que tiver nos assistindo vem ajudar, 

venha fazer parte dessa janta e desse bingo aí que vai ser muito importante para ajudar o colégio da 

Dom Pedro e convidar o povo também para dia 25 se fazer presente ali na Marechal ali nos Pacheco 

aonde também tem o almoço na quinta-feira, não esqueçam que é na quinta-feira meio-dia, um almoço, 

também para ajudar o colégio Marechal, se Deus quiser quero me fazer presente também onde tenho 

vários amigos e conhecidos ali nos Pacheco e convidar aquele povo que se faça presente, dê uma força 

por que a gente aqui nós como Vereador nessa casa todas as instituição que vem até nós aqui a gente 

sempre colabora, temos a equipe que sempre ajuda menos ou mais a gente mete a mão no bolso e ajuda, 

temos aqui sempre ajudando, das vezes pode até as pessoas achar que a gente ajuda com pouco, mas é 

bastante demanda então a gente vai repartindo, ajuda um pouquinho cada um para não deixar ninguém 

mal, cada um ajudando com um pouquinho a gente chega lá, a união faz a força, de pouquinho em 

pouquinho que as coisas acontecem então nós aqui, eu quero dizer que nós os colegas vereadores aqui 

eu acho que temos de parabéns nessa parte que não vejo nenhum se encolher na hora de ajudar todos 

têm colaborado com essas comunidades. Também a respeito do lixo sei que essa polêmica é muito 

grande eu não sou muito de tocar em assunto de lixo porque lixo é lixo, mas tem uma licitação terça-

feira, se Deus quiser vai entrar uma empresa aí que vai melhorar nossa situação, tomara que ganhe 

uma empresa que venha e cumpra o contrato, se não cumprir o prefeito tem que tomar providência que 

nem já foi tomada em outras antes, isso aí está sempre sendo deixado a desejar, é uma dificuldade muito 

grande, nosso município é grande, tem que ser bem feita essa licitação para que a empresa se não 

cumprir o prefeito possa imediatamente tomar as providência porque senão fica enrolando, enrolando 

e as lixeiras ficam a Deus dará aí que a gente tem visto lixeira aí que é boca braba e a respeito dessas 

pessoas que tem problema de deficiência é só procurar o prefeito que eu tenho certeza que ele toma as 

providências porque eu tenho na minha família caso da minha sogra que é deficiente, paralitica, usa 

fralda, quando começa acumular lá os resíduos é só falar com ele e ele manda ir lá e juntar então pode 

ter certeza os colegas aí que chegar até o prefeito ele toma providência, com nós lá tem tomado as 

providencias e sei de outras pessoas nessa mesma situação, tinha o Iron ali nos Morrinhos também que 

seguido tinha essa situação e sempre era tomadas as providências, ele manda especialmente buscar em 

casa, é só falar com ele que ele toma providência." Nada mais havendo a tratar o presidente determinou 

encerrada a presente Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia vinte e dois de 

agosto de 2022. 

 

 

Sala de Sessões, 15 de agosto 2022. 
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