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Aos cinco de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas, no Plenário da Casa 

Legislativa, realizou-se a vigésima sétima 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 026/22, previamente recebida 

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

RECEBIDAS DA PREFEITURA: Of. nº 62/2022 convite para seminário. RECEBIDAS DE 

TERCEIROS: Não houve. EXPEDIDAS À PREFEITURA: Of. N° 034/22 encaminhando 

proposições aprovadas em 22 de agosto de 2022; Of. Leg. N° 057/22 informando aprovação do projeto 

de lei n° 059/22; Of. Leg. N° 058/22 informando aprovação do projeto de lei n° 062/22 EXPEDIDAS 

A TERCEIROS: Não houve. No período do GRANDE EXPEDIENTE, os Vereadores previamente 

inscritos foram convidados a fazer uso da palavra.  Usou a tribuna a VEREADORA LAURENI, saudou 

o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Nesse momento eu 

gostaria de dizer também do nosso assessor Norberto, fez aniversário agora no dia 30, Norberto, te 

desejo saúde e sucesso sempre, muitas alegrias na tua vida pessoal e continua esse, além de assessor 

correto, que quer tudo certinho, tudo prontinho para a hora, uma pessoa amiga de todos, sem partido 

e sem cor e sem religião, então eu acho que isso que importa muito nesta casa, é isso que precisamos, 

de pessoas que não demarquem ninguém. Então parabéns, Norberto, saúde, que Deus te abençoe 

sempre. Gostaria de dizer que estive conversando com o diretor da JJ, nossa escola aqui estadual, eu 

fiquei muito feliz, porque no resumo dele veio o Dirk e o responsável, que é o engenheiro responsável 

pela obra e o responsável da construção e aonde estão fazendo um novo projeto, refazendo o projeto, 

talvez hoje ele receberia esse projeto refeito, porque umas coisas não foram colocadas e outras não 

precisam ser trocadas, como já foi visto com visitas, com os vereadores lá na escola e ele me disse que 

está em bom entendimento, que o acesso dele está muito bom e que está sendo bem atuante. Nosso 

engenheiro daqui da prefeitura também já esteve fazendo os laudos que necessitava e ele está muito, 

muito confiante no trabalho que essa escola vai apresentar. Então acho que nossos netos, que daqui a 

pouco estarão de novo em aula também aproveitarão essa escola reformada, é tudo que nós queremos, 

nosso lugar merece, é um prédio, de construção antiga, eu acho que é a nossa relíquia aqui de Barão 

do Triunfo também. Também não deixaria de falar no lixo, foi tão comentado nessas semanas passadas 

e como segunda era a quinta segunda do mês, não houve sessão, a gente sabe que o prefeito fez um 

contrato emergencial com a empresa Goldani por 1 mês, houve a licitação, essa empresa participou e 

dentro desse um mês, eles estão recolhendo os lixos. Se faltou recolher em algum lugar, a gente sabe 

que estão a 1000 era muito lixo sobrando, então as pessoas estavam nos ligando lá do Fim da Linha, 

lá da Invernada, mas a gente está sabendo que eles estão juntando, então um pouquinho de mais de 

paciência e essa empresa talvez fique porque as outras entraram com recursos, quem participou, mas 

quem sabe fica melhor empresa, é o que tudo que nós precisamos, o lixo é saúde, é muito feio nós 

ouvirmos dizer que tem uma lixeira transbordando. Então que o pessoal tenha um pouquinho de 

paciência, mas que está sendo correto o recolhimento e qualquer coisa o prefeito rescinde o contrato 

com essas empresas, disse que não vai mais falhar e não vai dar mais tempo para que venha com 

desculpas. Então, nós precisamos desse recolhimento. Também sábado, houve o dia D no posto de 

saúde onde foi aproveitado o dia, foi botado transporte escolar para o bolsa família, pesagem e também 

vacinas das crianças, tive conversando com a Sônia, com a Nádia, enfermeira Nádia, foi até muito 

favorável foi um dia de muito trabalho que compareceram muitas pessoas, prefeito e o secretário 
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destinaram as linhas escolares onde o pessoal pode se deslocar a vir sem custos, era só a vir aonde o 

trabalho, foi muito eficiente, então acho que é tudo o que a gente precisa, aonde vai ser fiscalizado 

também os bolsa família quem é daqui, quem não é e está recebendo, isso também aconteceu muito dito 

por elas, então nós temos o compromisso, o município tem o compromisso de averiguar, são coisas que 

nesses dias, tudo é visto e vai sendo feito os trâmites legais. Também os parabéns para a associação da 

Data dos Tavares, a festa que aconteceu ontem, pessoal, a 1000, muita gente, muito bem organizada, 

dou os parabéns para aquela diretoria e tomara que tenham feito um ótimo, um ótimo lucro, porque é 

só a gente sabe o que que é trabalhar e organizar um evento assim como a gente, nós também, na pessoa 

do seu Henrique Gimenez, nosso presidente da associação da melhor idade, tivemos um evento no 

sábado passado, dia 28, no domingo passado, dia 28, onde a gente arrecadou um lucro, a gente até 

esperava mais, mas o dia se tornou muito frio, se transformou de sábado para domingo, assim mesmo 

a gente teve um lucro para que todos saibam de 2400 reais. Eu acho que é um lucro bom para um 

bailezinho só em 4 horas, num domingo de tarde. Então eu acho que nós somos muito felizes e admiro 

a pessoa do seu Henrique que ele está sempre a postos e sempre pronto para trabalhar e para estar 

recebendo, recepcionando as pessoas, agradeço aos vereadores que puderem se fazer presente, que são 

poucos, mas eu espero que no próximo irão mais. A gente precisa, a gente precisa desses apoios e tanto 

é que hoje eu coloquei uma indicação para que mobilize também a terceira idade, um pouco mais que 

está, está muito acomodada desde que houve a pandemia, então a gente está precisando de um, de um 

ajuste e coloquei um pedido, espero que os colegas me deem suporte, Só corrigir, não é Data dos 

Tavares a associação, é Data dos Amadores, obrigada, ô Marcos, me enganei no nome, parabéns para 

aquela entidade que organizou tão bem a festa e com tanto movimento." Usou a tribuna o VEREADOR 

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

"Quero aqui iniciar deixando meus votos de pesares à família do seu Pedro Lemes, pai do Gelson, da 

Eleir, do Ilo, peço que a casa faça um oficio de pesar à essa família.  Parabenizar, como a vereadora 

que me precedeu comentou, questão aqui da associação da Data dos Amador que fez sua festa ontem, 

a gente estava comentando que a gente é muito acostumado com festas de paróquia, de igrejas e de 

associações são poucas que fazem festa e essa fez uma festa ontem que fez bastante movimento, meus 

parabéns à comunidade que se envolveu. Também como a vereadora também falou, a terceira idade, 

estive presente no evento parabenizo o senhor Henrique e a todo o grupo que toca aquele grupo, aquela 

entidade, acho que temos que valorizar a terceira idade pois muitos trabalharam para nós estarmos 

aqui hoje. Quero também parabenizar 2 pessoas que iniciaram atividades aqui no nosso município, 

uma foi a Ana Patrícia que a gente bastante fala aqui nessa casa a questão do artesanato, o produto 

colonial, que começou na sexta-feira a utilizar essas casinha aqui da frente, a gente chama de casinhas, 

mas é o Centro de Comercialização, com produtos coloniais, produtos feitos por ela e desejar boa sorte 

e que replique mais pessoas façam essas atividades, com certeza chama atenção e ajuda a movimentar 

a economia do município. Parabenizar também a Mônica e o Vilar que assumiram o Coffee no centro 

do município. Eu acho muito importante a gente valorizar quem empreende, quem investe aqui na 

cidade e é isso que a gente precisa, isso gera emprego, isso gera renda, isso distribui recursos na casa 

das pessoas que é onde precisa. Quero fazer aqui um pedido que todo mundo acompanhou o problema 

que foi o lixo aqui na nossa cidade nos últimos dias, pedir atenção para o executivo que isso não volte 

a se repetir pois foi terrível a situação, as pessoas ligando toda hora, não sabendo onde colocar lixo e 

já estive conversando com o secretário hoje, mas quero aqui reforçar o pedido que na Linha Francisca 

não foi coletado na escolinha ali bem na estrada de maior movimento na cidade, pessoal que está 

chegando de fora vindo ali. Então pedi que, já conversei com ele, mas reforçar o pedido que peça para 

o caminhão ir lá buscar, manter limpo por causa na frente de uma escola tu tem que dar um bom 

exemplo às crianças ali, a gente, os professores estão ensinando a cuidar o meio ambiente e ali na 

frente está aquele mau exemplo, então deixar o pedido. Também por surpresa, ontem colegas, fui 

questionado de uma pessoa de fora do município sobre o leilão. Todos se lembram que uns meses, 

alguns meses atrás deu uma polêmica função do leilão que estaria sendo feito um leilão e a comunidade 
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não sabia, dessa vez de novo me comentaram sobre esse leilão, vai ser dia 28 de setembro que está nos 

prazos de divulgação, tá tudo certo, mas só não conseguir ter acesso ao edital do leilão. Não está no 

site da prefeitura, não está no portal da transparência, do Fly transparência, não está também no mural 

da prefeitura, na prefeitura só tem uma portaria designando equipe da comissão do leilão, pessoas, 

funcionários ali idôneos que com certeza vão fazer bem feito o trabalho. Só peço que se der publicidade 

para esse ato, o que eu consegui foi através de print, uma pessoa que conseguiu acessar o edital, não 

achei site do leiloeiro, não está, como eu falei, não está no site prefeitura e não está no Fly 

Transparência ou aí uma pessoa me passou por mensagem o acesso a esse edital. Para ter acesso ao 

edital, tu tem que mandar uma mensagem para o cara pedindo autorização para entrar no edital. É 

bem estranho isso aí, mas como disse, tem tempo, é no fim do mês de setembro agora, então pedir que 

o executivo evite qualquer problema posterior e dê ampla divulgação a esse leilão está lá a 

carregadeira nova, não essa, penúltima que veio, nossa última deste ano, está ambulância Saveiro, está 

um ou 2 ônibus, eu sei que são 10 lotes, um lote é o de sucatas, que normalmente é feito. Mas pedir que 

o executivo dê total transparência, porque se não as pessoas questionam a gente, é, mas vocês são os 

fiscais do município e aconteceu tal coisa. Não, então a gente está aqui com o tempo pedindo que seja 

feito da maneira mais correta possível." Em COMUNICAÇÕES, os Vereadores previamente inscritos 

foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a tribuna o VEREADOR RODRIGO, saudou o 

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

também deixar que os pesares, pro Dersão, morava ali nos fundos, ali no pai, grande amigo, acho que 

todo mundo da cidade conhece aí, ele era meio solito ali, morava ali e veio a falecer, também o pai do 

Gelson, da Eleir também, quero deixar aqui meus pesares aos familiares também pela perda de seu pai. 

Quero deixar aqui os parabéns ao doutor Norberto pela passagem de seu aniversário, já desde quando 

entrei nessa casa já era o senhor, o advogado e sempre nunca olhou lado partidário, sempre trabalhou 

para o bem do município e imparcial nas votação, fazendo o seu trabalho que era dizer se era legal ou 

não os projetos, nunca se envolvendo em voto dos vereadores, que o senhor tenha muita saúde, que 

possa continuar trabalhando por muitos anos aí junto com nós e que alcance todos os seus objetivos. 

Também minha cunhada Tailine, deixar os parabéns a ela, estava de aniversário ontem, que ela tenha 

muito êxito em sua vida e muita saúde. Deixar os parabéns aqui também ao pessoal da festa da Data 

dos Amadores ali, pedir desculpa, não pude me fazer presente, mas dei minha contribuição também e, 

infelizmente a gente tem outros compromissos às vezes, a gente não pode estar presente, mas tenho 

certeza que tinha vereadores lá representando essa casa aqui. Então até passei lá de tardezinha vi que 

tinha bastante, gente, então acho que deu um baita festerê lá estava, aparentemente estava ótima a 

festa. Também hoje não tive, cheguei aqui já era mais de 3 horas, não pude colocar o pedido também 

descobri que ia ter um leilão, até então não sabia, eu fiz um pedido para semana que vem já de qual 

são os itens que vão ser leiloados, deixei na casa aí para a gente saber a real situação, como é que foi 

avaliado agora, pelo que o vereador falou uma carregadeira, aquela do meio, vamos dizer assim, né 

Mateus, vai para o leilão, é isso? É, eu não sou favorável a leiloar aquela carregadeira, a velha sim 

que não tem mais o que fazer. Mas aquela carregadeira, a outra, é só o motor, então eu, sinceramente, 

não sou favorável que seja leiloado aquela carregadeira. Eu acho que teria sim como fazer um jeito e 

arrumar aquele motor lá que com certeza faz bastante falta na prefeitura." Usou a tribuna o 

VEREADOR FABIO, saudou o Presidente, demais colegas Vereadores e as pessoas que se faziam 

presentes. "Quero de imediato deixar os meus parabéns a minha filhota que estava de aniversário, 

fazendo seus 4 aninhos, todo o pai sabe a alegria que é ver o filho crescendo, que Deus continue sempre 

iluminando ela. Quero também deixar de imediato os parabéns aqui ao nosso advogado aqui, Norberto, 

continue sendo sempre esse parceiro que é para nós aí, sempre nos auxiliando, esse grande amigo que 

é nosso aqui nessa casa. Deixar os parabéns à comunidade também da Data dos Amadores ali, não 

pude me fazer presente porque minha pequena estava de aniversário, mas fiquei muito feliz em saber 

que foi um grande evento da comunidade ali, estava muito grande, muito belo evento, então a gente fica 

muito feliz também. Deixar meus pesares aqui também aos familiares do Pedro só quem perde um ente 
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querido sabe a dor que é então deixo os mais sinceros sentimentos aqui aos familiares dele. Como 

colega Mateus falou ali, a gente fica muito feliz quando vê algo progredindo no município e uma coisa 

que, desde o início do meu mandato eu trabalhei em cima e a vereadora Laureni também ajudou 

bastante, fizemos visitas em municípios vizinhos, botemos pedidos nessa casa, não foi nenhum nem 2, 

falamos desta tribuna várias e várias vezes e hoje a gente vê se encaminhando a feira da agricultura 

familiar na nossa cidade, então a gente fica muito feliz de ver o início, com certeza será um grande 

evento, um grande avanço para nossos agricultores, estive falando com o secretário ali, ele disse que 

o pessoal que se enquadra na agricultura familiar ou na agroindústria que queira participar, procurar 

a Secretaria da agricultura para fazer esse cadastro para poder participar da feira então. Agradecer 

de imediato também o deputado Alceu Moreira, que veio dia 26 no nosso município, esteve conosco à 

tardinha numa reunião, como o nosso presidente falou, cada um apoia seu deputado, estou apoiando 

ele, ele e o deputado estadual, Juvir Costela que estão 2 deputados que sempre nos ajudaram e 

mandaram verbas para o nosso município, então peço a comunidade que nem o presidente pediu, que 

apoie, que vejam os nossos deputados que mandam dinheiro, que mandam emendas para nós, que 

enxerga a nossa cidade não só em época de eleição, mas já faz 2 anos que eu estou nessa casa 

trabalhando praticamente e nesses 2 anos esses deputados sempre me auxiliaram e sempre mandaram 

verba para a nossa cidade, então com certeza estarei apoiando eles e trabalhando por eles também, 

como o colega falou ali, Mateus, existe lixeiras hoje no nosso município que falta recolhimento, como 

sabemos, ali teve a licitação e não foi fechada a licitação por causa de falta de documento, mas a 

princípio foi feito um contrato emergencial com a empresa Goldani e só não conseguiu ser feito um 

contrato emergencial de urgência para retirar esse lixo que está nas lixeiras atrasados, mas estão 

recolhendo, logo, logo em pouco tempo aí vão conseguir botar o município novamente em dia e 

esperamos que daqui para frente continue normalizar esse trabalho de recolhimento de lixo." Em 

seguida, passou-se à ORDEM DO DIA, quando foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade 

as seguintes proposições e Projetos de Lei: INDICAÇÃO Nº 122/2022 DOS VEREADORES FABIO, 

RODRIGO, ALVICIO E MARCOS que seja realizado compra de um caminhão para recolhimento de 

lixo.  INDICAÇÃO Nº 123/2022 DOS VEREADORES FABIO RODRIGO que seja construído um 

abrigo para animais de rua, bem como que seja realizado o recolhimento dos mesmos. INDICAÇÃO 

Nº 124/2022 DO VEREADOR FABIO que seja oferecido ajuda de custo ou com transporte para busca 

de mudas de eucalipto e acácia para os produtores que queiram realizar esse tipo de plantio no município. 

INDICAÇÃO Nº 125/2022 DOS VEREADORES MATEUS, LEANDRO, JAIRE VARLEI E 

MARCIRIO que seja retomada a banda municipal. INDICAÇÃO Nº 126/2022 DA VEREADORA 

LAURENI que seja cedido profissionais como psicóloga, professor de educação física e assistente 

social para ativar o grupo da terceira idade, realizando atividades com o grupo pelo menos 1 vez ao mês. 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 091/2022 DA VEREADORA LAURENI que seja refeito 

instalação de água e instalação de esgoto, sendo colocado um ponto de água no centro do cemitério para 

uso geral. PROJETO DE LEI Nº 058/22 Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do Município de 

Barão do Triunfo para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 

061/22 Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 183.197,24 (cento e oitenta e três mil 

cento e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos) e dá outras providências. PROJETO DE LEI Nº 

064/22 Abre crédito especial no valor de R$ 2.083,05 por conta de superávit financeiro e dá outras 

providências. Após, passou-se ao espaço dos LÍDERES DE BANCADA. Usou a palavra o 

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

que se faziam presentes. "Também quero parabenizar o doutor pela passagem de seu aniversário, tudo 

de bom na sua vida, continua sendo esse excelente profissional que nos auxilia nessa casa, tenha cada 

vez mais sucesso na sua carreira. Também quero parabenizar o pessoal ali da associação Data dos 

Amadores pela festa de ontem onde pude me fazer presente, estava muito linda a festa, muito bem 

organizada, então estão todos de parabéns o pessoal que organizaram a festa ali, da diretoria. Também 

falando sobre o lixo, foi comentado sobre o lixo aí, eu na semana passada e até recebi uma mensagem 
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de uma moradora do município sobre o lixo na casa dela, era fralda descartável, que ela tem pessoa 

especial na família e ela estava com a perna que tinha quebrado, não podia quase nem sair para a rua 

e estava passando muita dificuldade, tinha muita fralda estocadas dentro do galpão, já fazia, acho que 

quase um mês que não passava o caminhão do lixo, até coloquei no grupo aqui nessa casa para falar 

com o executivo se ele fazia o recolhimento desse lixo até umas 4 horas da tarde, senão ia ter que fazer 

porque aquela senhora não tinha como. ela mesma trazer o lixo até aqui o centro e colocar em uma 

lixeira, aí, como não foi possível ser feito a coleta do lixo pelo município, eu consegui uma caminhonete 

emprestada e vim ali e ajudei ela, peguei os lixo e trouxe até aqui o centro, coloquei numa lixeira ali, 

aí espero que agora, como os colegas vereadores falaram que foi feita essa contratação emergencial aí 

para resolver a situação, que seja resolvido porque ainda tem muito lixo para recolher, a gente sabe, 

tem bastante lixo ainda no interior para ser feito o recolhimento e vai levar bastante tempo para 

conseguir colocar isso tudo em ordem. Também, como eu sempre cobrei nesta casa, estrada que eu 

sempre cobro, eu fiz uma cobrança de uma estrada lá da... 4 estradas, no caso, lá dos filos do falecido 

Ricardão, lá da estrada da ponte do Arroio dos Cachorros e também da estrada do Márcio Menezes e 

essa outra estrada ali dos filhos do falecido Olídio que vem sair aqui passando pelo bar da Rosa e sai 

aqui na associação Costa da Serrinha, então hoje venho parabenizar o secretário que fez a estrada lá 

dos filhos do falecido Ricardão, ficou muito boa, então deixar os parabéns a ele e também a estrada da 

ponte do Arroio dos Cachorro que também ficou muito boa e as outras eles estão fazendo, então deixar 

os parabéns." Usou a palavra o VEREADOR MATEUS, Líder do PP, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Quero aqui parabenizar o Doutor Norberto 

pela passagem de seu aniversário, que Deus lhe conceda muita saúde, alegrias junto com tua família, 

doutor. Deixar um convite para o pessoal que se quiser aproveitar no dia, na quarta-feira dia Sete de 

Setembro, feriado, lá no Jones, lá na Zona dos Pachecos, terá um torneio já tradicional que ele promove 

todos os anos e sempre dá um grande evento, aproveitar o feriado quem quiser prestigiar essa atividade. 

Também em nome do clube Cruzeiro aqui juntamente com o colega Fábio, agradecer todos os 

participantes do campeonato de Canastra que teve aqui durante o decorrer das últimas semanas. Acho 

que é um, tudo é esporte. Todo evento de integração social é importante, então agradecer a todos que 

se fizeram presente. Agradecer ao Fábio pela parceria e como foi comentado aqui, foi feito um pedido 

sobre a questão da banda, foi me passado uma mensagem também, lembrando que esse ano, 

infelizmente, não vamos ter de novo o desfile. É uma pena. É um momento bem importante, claro, o 

ápice do desfile, digamos que seria a nossa banda do nosso município, mas não vamos ter nesse 

momento, infelizmente, pedir para o executivo que se organize no ano que vem, fazer uma atividade 

nesse sentido e deixar a sugestão quando vê, já que para o dia Sete de Setembro, não vamos ter essa 

oportunidade, essa atividade. Somos de um estado com a característica bem forte, a nossa cultura, 

quando vê fazer alguma atividade nesse sentido, na semana do 20 de setembro, acho que nós temos o 

privilégio como brasileiro, de ter essas 2 datas no mesmo mês, então deixar a sugestão aí que o 

executivo pense fazer alguma atividade nesse sentido no dia 20 de setembro, que com certeza vai 

valorizar a nossa cultura, que é muitas vezes pouco valorizada, então deixar um pedido para o 

executivo." Usou a palavra o VEREADOR FABIO, Líder do MDB, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Como o colega Mateus falou ali, queremos 

agradecer em nome nosso o pessoal que participou do campeonato de Canastra, tivemos em 9 semanas 

partidas ali no clube Cruzeiro, tivemos 44 pessoas jogando, é uma integração bonita, o pessoal toda 

quinta-feira participando e essa quinta-feira passada tivemos a final do campeonato, foi promovida 

uma janta também para os participantes, então em nosso nome quero agradecer a todos que 

participaram, todos que se inscreveram nesse belíssimo evento que a gente fez no clube. Quero fazer 

um pedido também para administração, dê uma olhada novamente na nossa iluminação pública à qual 

há vários dias aí estamos recebendo críticas em vários pontos da nossa cidade que novamente se 

encontram sem iluminação, então peço à administração que dê uma atenção nesse ponto novamente. E 

fazer um pedido, um pedido caridosamente aos nossos funcionários da Secretaria de obras que 
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trabalham nas máquinas, nos trechos, eu tive já não é a primeira vez que me acontece, mas eu tive essa 

semana uma reclamação de um morador do nosso município, a qual os operadores às vezes, retiram 

terra dos barrancos, próximos as cercas das propriedades das pessoas que chega praticamente a 

danificar as cercas, então peço uma atenção dos operadores que dê mais uma atenção nesse pequeno 

detalhe aí que está sendo feito." Usou a palavra o VEREADOR JAIRE VARLEI, Líder do PDT, 

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

pelo convite do almoço do senhor Paulo lá, fazer um pedido à comunidade baronense que ajude, ele 

está necessitando, hoje até a senhora ali dele teve me comentando que não tem dinheiro nem para 

comprar remédio, ele não tem e ele tem que fazer mais uns exames, aí tem esse almoço, é benefício para 

arrecadar um fundo para ter condições de comprar esses remédios para ele então deixo o pedido a 

todos os baronense aí, quem não for, também, se puder comprar o ingresso, vai lá presente, melhor 

ainda. Como antes a festa dos Amadores estava muito bonita, parabéns Totoca para nós 2 que rachamos 

aquele milão, graças a Deus deu tudo certo. É isso aí. Muito obrigado. Parabéns para eles ali, o 

presidente acho que é o Cavadeira, muito boa estava a festa. Doutor Norberto, meus parabéns pela 

passagem do seu aniversário e que seja muito feliz que eu sei que vai ser, o cara profissional que nem 

o senhor é, meus parabéns e continua sempre assim. A respeito, estão me cobrando aí, eu sei que é um, 

está fazendo o trabalho dele é o Dadai e aí vieram me cobrar porque não é a primeira pessoa, já que 

vieram me falar isso aí que o Dadai está na prefeitura porque tem a coligação do MDB com o PDT. 

Não tem nada a ver, pessoal, ele é o serviço que ele escolheu para trabalhar e é funcionário da 

prefeitura. Eu não sou nada contra cada um, sabe o que faz e mas não tem coligação nenhuma, tiveram 

me cobrando porque ele não... Ele já é funcionário da prefeitura, ele já assumiu ali de coordenador, 

então está bom para ele, para mim também, não tem nada de coligação, os colegas, todos estão 

sabendo, são sabedores que nem eu é, e isso aí pode ficar, não sei pode ter algum dia, mas não por 

enquanto não tem nada. E a respeito do lixo tiveram me cobrando. Já nem vou falar, porque os colegas 

já falaram aí, estão fazendo um ótimo trabalho e a gente sabe como não tem, não tem como tirar tudo 

de uma vez só, isso aí. Mas do colégio lá eu não vou falar porque já foi falado isso aí, claro que é um 

exemplo tiraram a primeira no colégio lá, mas eu sei, tenho certeza, no momento que der eles vão tirar 

aquilo ali, isso é uma polêmica que vem se arrastando, mas se Deus quiser vai dar certo, não para mim 

e para toda a comunidade que está precisando disso aí, então deixa esse pedido aí como os colegas já 

pediram." Usou a palavra a VEREADORA LAURENI, Líder do PTB, saudou o Presidente, demais 

colegas Vereadores e as pessoas que se faziam presentes. "Gostaria também de encaminhar um ofício à 

família do seu Dercy Rogeri, que tem uma filha e um genro, se possível as gurias fazerem para nós. 

Uma pessoa que também teve a sua vida particular, como todos têm, mas que nos últimos dias, nos 

últimos momentos foi tão bem cuidado pelo Queixinho e pela Renilda, isso ninguém tira eles que deram 

suporte, eles que deram aquela sopinha e eles que cuidaram até o remédio até a hora que Deus quis 

levá-lo. Então eu digo para essas pessoas, ninguém, tira isso de ninguém. Isso é um bem que fizeram e 

eu acho que ele foi em paz e teve pessoas, a volta dele, muito triste quando a pessoa não tem ninguém, 

e também o seu Pedro Lemes, como já foi falado aqui, uma pessoa querida de todos que deixou um 

grande exemplo de pessoa humanitária e pessoa social, que é onde ele estava, não tinha tristeza. 

Também falando na sexta, que esteve aqui iniciando a agricultura familiar, conversei com a Ana Rogeri, 

onde ela trouxe seus produtos e foi bem aceita. Eu digo que é o começo. Falei para ela, ela disse que 

sim, virá na próxima sexta, quem puder se fazer presente aqui na praça e que venham mais produtores 

da nossa agricultura familiar, seria, de grande valia, eu acho que é um trabalho que nós precisamos 

dar uma oportunidade a nossas pessoas, quem tem verdura, quem tem coisas da agricultura trazer para 

cá, é uma maneira de trazer o vinho, trazer a compota, trazer o doce que é feito tão bem feito pelas 

nossas mulheres. Também dizer que dia 24 tem esse almoço do Paulo e durante o dia também vai ter 

uma exposição do banco Sicredi aqui na praça, como um dia de campo, acho que dá para ir almoçar 

lá e fazemos aqui a exposição, foram convidadas as artesãs, vai ser um dia que vai vir gente de fora 

também e eu acho que é uma oportunidade para todo mundo e o Paulo Ambos ele está realmente 



 

 ATA 027/22  7 
 

 

necessitando, é uma pessoa com sério problema e que precisa de tratamento. Eu acho que temos que 

auxiliá-lo, temos que dar uma ajuda humanitária a essa pessoa." Usou a palavra o VEREADOR 

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

presentes. "Também queria deixar os parabéns aqui, que o doutor Norberto, aí, que Deus ilumine o 

caminho dele sempre, um grande profissional, temos juntos se precisar e que sempre orienta nós para 

nós fazer as coisas certas na câmara. Também queria deixar aqui os parabéns pela inauguração dali 

da Mônica e do Vilar e a Dani, tiveram um café ali, estive presente, é muito bom o empreendimento na 

cidade de pessoas desde casa, estava muito bom, estava tudo ótimo e também queria dar os parabéns 

para Ana Patrícia também que sexta-feira, não pude estar aqui, que eu saí, que nem os colegas falaram, 

empreendimento da nossa cidade, que é para todos se cadastrar certinho ali também. Também queria 

deixar aqui os parabéns para Carla e o Diogo, que não falei nas outras vezes sobre o posto de gasolina, 

que botaram na nossa cidade que mais de 10 funcionários estão trabalhando com eles, então um 

empreendimento muito bom que a gente tem que sempre valorizar quem está sempre ajudando a nossa 

cidade. Também queria deixar aqui o convite que nem aos colegas, eu vou falar aqui, dia 7 agora no 

campo do Jones, quero ver se faço presente lá e também queria deixar aqui os parabéns pela festa da 

associação Data dos Amadores, para todo mundo, estava muito bom, muito ótimo, estava um churrasco 

muito bom, muito suculento, de tarde bastante gente. É onde a gente pode passear, conversar com os 

amigos e se divertir. Também agora queria fazer uma queixa aqui que uma moradora lá da Água Fria 

que colega Laureni falou sobre a vacinação, ela passou para mim que foi com o filho dela, 7 e meia da 

manhã, e o ônibus ficou até às 8:30 e o ônibus não teve até lá a igreja, não pode tirar saber hoje que 

estava resolvendo outro problema, mas terça-feira, ela vai vim, ela vai vim no Barão aí eu vou tirar a 

saber certinho, até meu ofereci para buscar ela lá e ela falou que não precisava, que terça-feira ele ia 

vim no Barão. Também eu queria falar sobre a importância do vereador da nossa cidade, o morador 

João Carlos, lá perto do Adão Walter, falou que o vizinho dele estava muito mal e me mandou 

mensagem. Falou que não tinha como vim até o Barão que eles tinham carro até me franquiei para ir 

lá buscar eles, só que ele falou que não era pelo carro e sim que não conseguia nem se mexer na cama. 

Ele me mandou mensagem, áudios ali que o rapaz estava com muita dor, aí passei para o secretário 

Danio e graças a Deus ele atendeu o pedido e falou que a enfermeira chefe e graças a Deus a 

ambulância foi lá e socorreu esse rapaz, então eu sempre digo que o meu compromisso é fiscalizar e 

ajudar os mais necessitados da nossa cidade." Neste espaço, usou a palavra o PRESIDENTE 

ALVÍCIO. "Gostaria de fazer um pequeno comentário e agradecer vários amigos e amigas aí de Barão 

do Triunfo, que me mandaram várias mensagens me dando força, onde passei por um momento difícil 

aí onde teve pessoas aí em nosso município com comentários maldosos usando o meu nome a respeito 

familiar, mas quem me conhece sabe que eu sou um homem honesto e trabalhador, não devo nada a 

ninguém, ando de cabeça erguida, não devo nada na justiça do homem, nem na justiça de Deus. Deus 

é meu testemunha, que sou um homem honesto. Quem me conhece sabe da minha honestidade. Tenho 

respeito por qualquer pessoa de nosso município, de qualquer lugar. O povo baronense me conhece e 

sabe que sou um homem honesto e correto, comigo a coisa é certa, falar mal de mim, falar mal é fácil 

falar mal de mim é muito fácil me dar pedrada, me esculachar conforme estavam me esculachando aí 

na rua, na frente de mercados, pessoas com os grupinhos aí, maldoso. Sou obrigado a fazer esse 

desabafo aqui, porque não sou osso para andar em boca de cachorro. Fale de mim e prove. Não fique 

conversando fiado. Duvido o vagabundo que andou comentando, é vagabundo, aí citando o meu nome, 

provar o que andou dizendo na rua. Sou um homem honesto e quero ver provas. Quero ver alguém 

provar um dedo contra a minha pessoa de desrespeito com qualquer família, com qualquer pessoa de 

nosso município. Sou um homem honrado, criei meus 3 filhos, tenho neto e tem o respeito por toda a 

sociedade baronense e aonde eu chego sou bem recebido e qualquer pessoa que chegar até aí, eu sei 

respeitar e sei receber também com carinho e com muita honestidade. Não sou um homem mau caráter 

conforme mandaram jogando meu nome na lama. Mas graças a Deus dei a volta por cima e conseguir 

provar dentro da minha família que não sou esse mal caráter que andaram citando na rua e estou aqui 
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de cabeça erguida, o povo baronense que precisar do vereador Alvício pode procurar que eu não vou 

baixar minha cabeça, com empurrãozinho com conversa fiada, com fofoca ninguém vai me derrubar. 

Quem vai decidir a respeito da minha vida política é o povo baronense, não é fofoqueiro maldoso que 

andam com conversa fiada. Quero agradecer a Totoca que que foi a pessoa que deu uns conselhos 

muito bom para minha esposa e várias pessoas que me conhecem disseram o mesmo que tu falou para 

ela, eu conheço o Alvício, o Maninho também foi um que deu o conselho, tem outros aí, se eu citar todas 

as pessoas que comentaram a respeito disso aí, falando quem é Alvício, quem é o vereador Alvício, o 

vereador Alvício tem caráter, tem vergonha na cara e sabe respeitar qualquer pessoa. Fica a dica aí 

para esses linguarudos." Nada mais havendo a tratar o presidente determinou encerrada a presente 

Sessão, convidando a todos para a próxima Sessão Ordinária, dia doze de setembro de 2022. 

 

 

Sala de Sessões, 05 de setembro 2022. 
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